KUTSU
1.3.2021
ESTRELANVUORISTOKOIRAT RY ETÄVUOSIKOKOUS 2021
Aika

28.3.2021, klo 14. Osallistujien tarkistus klo 13–13.50

Paikka

Etäkokous, Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat, Lempäälä

Tervetuloa Estrelanvuoristokoirat ry:n etävuosikokoukseen!
Estrela-lehdessä 2/2020 sekä kotisivuilla estrelanvuoristokoira.fi julkaistiin vuosikokouskutsu sekä
kokouksen esityslista. Kokouskutsusta poiketen vuosikokous jouduttiin siltä päivämäärältä perumaan, koska
Aluehallintoviraston päätöksellä kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta jatkettiin Pirkanmaalla.
Vuosikokouskutsu 28.3.2021 pidettävään kokoukseen on julkaistu 1.3.2021 yhdistyksen kotisivuilla,
www.estrelanvuoristokoira.fi. Kotisivuilla on nähtävissä kokousmateriaali ja ohjeistus etäkokouksessa
toimimiseen.
Suomen hallituksen väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen viimeistään
30.6.2021 pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä.
Väliaikainen laki ei mahdollista sääntöihin perustuvan kokouksen siirtämistä myöhemmäksi*.
Estrelanvuoristokoirat ry:n vuosikokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon 21.3.2021 mennessä.
Ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse osoitteeseen tapahtumat@estrelanvuoristokoira.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan osallistujan nimen ja sähköpostiosoitteen. Tuohon
sähköpostiosoitteeseen toimitetaan sähköpostitse lauantaina 27.3.2021 linkki etäkokoukseen (Teams) ja
kokousmateriaali.
Valtakirjojen käyttö ei ole mahdollista etäkokouksessa hallituksen päätöksellä*. Jäsensihteeri tarkastaa
osallistuvien jäsenyydet etukäteen. Vuosikokous on avoin kaikille Estrelanvuoristokoirat ry:n jäsenille.
Vuosikokouksen esityslistan löydät Estrela-lehdestä 2/2020 sekä yhdistyksen kotisivuilta
www.estrelanvuoristokoira.fi/tapahtumat/.

Terveisin
ESTRELANVUORISTOKOIRAT RY
Hallitus

*3.10.2020 astunut voimaan laki (677/2020) väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi.*
*Laki mahdollistaa yhdistyksien kokouksien järjestämisen etänä ja ennakkoilmoittautumisen, vaikka
rekisteröidyissä säännöissä ei tällaista mahdollisuutta ole.*
*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi*
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
*1 §*
*Soveltamisala*
Tällä lailla poiketaan väliaikaisesti eräistä yhtiökokouksen, osuuskunnan ja edustajiston kokouksen,
yhdistyksen kokouksen, osuuspankin osuuskunnan ja edustajiston kokouksen, säästöpankin isäntien
kokouksen, vakuutusyhdistyksen yhdistyskokouksen, vakuutuskassan kassankokouksen ja
hypoteekkiyhdistyksen kokouksen järjestämistä koskevista osakeyhtiölain (624/2006), osuuskuntalain
(421/2013), yhdistyslain (503/1989), liikepankeista ja muita osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
annetun lain (1501/2001), osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
(423/2013), säästöpankkilain (1502/2001), vakuutusyhtiölain (521/2008), vakuutusyhdistyslain (1250/1987)
vakuutuskassalain (1164/1992) ja hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) säännöksistä.
*4 §*
*Yhdistyslaki*
Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että
asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä
poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan
valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä
saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään
kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta
äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia
17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole
hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen
osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä,
joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.

