Pöytäkirja
Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n sääntömääräinen (5.2§) vuosikokous
Aika: 28.3.2022 klo 12.05-12.26.
Paikka: Porin yliopistokeskus, Augusti

1. Kokouksen avaus
Markus Kouru avasi kokouksen klo 12.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.7§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokouksen alkua. Kokouskutsun yhteydessä on myös esitettävä kokouksen esityslista liitteineen.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
5.8§ Yhdistyksen kokouksien pöytäkirjat tarkastavat kaksi (2) kokouksessa valittua
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville-Veikko Päivömaa, sihteeriksi Milla Hautaoja ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juhani Luoto ja Markus Kouru.
4. Läsnä olevien toteaminen
5.6§ Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Ääni- ja
esitysoikeus sekä vaalikelpoisuus ovat vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.
Esitys: Todetaan läsnä olevat.
Päätös: Kokouksessa läsnä oli 4 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja yksi kunniajäsen.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
6. Vuoden 2021 toimintakertomus
Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
7. Vuoden 2021 tilinpäätös

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
8. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2021
Esitys: Kuullaan tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2021.
Päätös: Tilintarkastuskertomus ei ole valmistunut. Hyväksytään tilintarkastuskertomus seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa.
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2021.
Esitys: Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2021.
Päätös: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
10. Sääntömuutos
9.2§ Muutokset sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2)
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta,
molemmissa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä joko hallitus tai
yhdistyksen varsinainen jäsen kirjallisena hallitukselle. Varsinaisen jäsenen ehdotus on käsiteltävä
seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Esitys: Kuullaan Pointerin hallitusta sääntömuutoksista.
Päätös: Esitetyt sääntömuutokset hyväksyttiin.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättämine
Kokous päätettiin klo 12.26
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