Suomen Keskusta r.p.
PAIKALLISYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS (KAKSI KOKOUSTA SÄÄNNÖT KÄYTÖSSÄ)
Esityslista 2020
1. Kokouksen avaus
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja (ei voi olla
yhdistyksen puheenjohtaja), sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (2) ja kaksi
ääntenlaskijaa (2)
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Päätetään tarvittaessa uusien sääntöjen käyttöönotosta
- kun yhdistys hyväksyy puolueen 11.10.2018 hyväksyttämät mallisäännöt, ne astuvat
voimaan välittömästi ja niitä noudatetaan päätöksentekohetkestä alkaen
7. Kuntavaalit huhtikuussa 2021
Päätetään kuntavaalien ehdokashankinnasta ja vaalitoiminnasta paikallisyhdistyksen
alueella.
8. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
b) käsitellään puoluehallituksen, piirihallituksen ja kunnallisjärjestön pyytämät lausunnot
c) päätetään palautteen antamisesta tai erillisen palautetilaisuuden järjestämisestä
Keskusta 2030 -uudistusohjelmaluonnoksesta. Palautetta voi antaa 31.3.2020 saakka.
Ohjelmaluonnos, palautekaavake ja ohjeistusta löytyy osoitteesta www.keskusta.fi/2030
d) päätetään aloitteista kunnallisjärjestölle, valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja
puoluehallitukselle
e) päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen mukaisesti.
Aloitteet on toimitettava Word-liitetiedostona tai sähköpostin tekstikentässä
puoluetoimistoon viimeistään 5.3.2020 sähköpostiin aloitteet@keskusta.fi
9. Toimintakertomus vuodelta 2019
Päätetään toimintakertomuksesta vuodelta 2019.
10. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2019
Esitetään paikallisyhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta.
11. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille vuodelta 2019.
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12. Edustajat ja varaedustajat kokouksiin
a) Suomen Keskustan puoluekokoukseen, Vantaa 5. - 7.6.2020
Valitaan yksi (1) edustaja paikallisyhdistyksen jäsenten jokaista alkavaa 50-lukua kohden
ja heille varaedustajat kaksivuotiskaudeksi
b) Keskustanaisten piirin kokouksiin
Valitaan edustajat Suomen Keskustanaiset ry:n piirin kokouksiin Keskustanaisten
sääntöjen mukaisesti (mikäli paikallisyhdistys on Suomen Keskustanaiset ry:n piirin jäsen
ja valintoja ei ole tehty syyskokouksessa 2019)
13. Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan
paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset.
14. Jäsenasiat
Varmistetaan, että paikallisyhdistyksen hallitus on kokouksessaan hyväksynyt uudet jäsenet
ja tarkastanut jäsentietojen ajantasaisuuden. Keskustellaan ja päätetään jäsenhankinnasta
ja -huollosta.
15. Keskustelu ajankohtaisesta politiikasta
16. Kokouksen kannanotto tai tiedote
Keskustellaan yhdistyksen viestinnän kehittämisestä ja päätetään kokouksen kannanotosta
tai tiedotteesta.
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

