PÖYTÄKIRJANOTE

MAJOITUS:
Majoitusasioissa saat lisää tietoa piiristäsi.

kunnallisjärjestön puoluekokousedustajien valinnasta puoluekokouskaudelle 2020 – 2022

ALOITTEET:
Pöytäkirja on tehty _________________________________ piirin ______________________________________ kunnallisjärjestön
vuosikokouksesta, joka pidettiin _______________________ kuun _____________. päivänä 20__________.
1§ Kokouksen avasi _________________________________________________.

Aloitteet on toimitettava Word‐
liitetiedostona tai sähköpostin
tekstikentässä puoluetoimistoon
viimeistään 5.3.2020
aloitteet@keskusta.fi

2§ Kokouksen valinnat kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi:
Puheenjohtajaksi valittiin:

Sihteeriksi valittiin:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin:

Ääntenlaskijaksi valittiin:

Ääntenlaskijaksi valittiin:

3§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä ____________ virallista edustajaa ja _________ muuta osanottajaa.
4§ Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
------_________§ puoluekokousedustajiksi valittiin (3 edustajaa ja 3 varaedustajaa)
Nimi

Syntymäaika

Tarkistettu, käytössä oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero

ja varaedustajiksi:
Nimi

Tarkistettu, käytössä oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Syntymäaika

------SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:
_____ § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ____________________________.

Ainoastaan toimivia ja päivittäisessä käytössä olevia sähköpostiosoitteita.
Jos osoitteesta on epävarmuutta, se on tarkistettava henkilöltä suoraan.
Osoitteen pitää myös olla henkilön oma.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____________ kuun _________. päivänä 20_________.
Puheenjohtaja (allekirjoitus ei pakollinen):

Sihteeri (allekirjoitus ei pakollinen):

Pöytäkirjan tarkastaja (allekirjoitus ei pakollinen):

Pöytäkirjan tarkastaja (allekirjoitus ei pakollinen):

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimen selvennys tekstaten

Nimen selvennys tekstaten

Alkuperäinen pöytäkirjanote palautetaan omaan piiriin mieluusti 29.5. mennessä. Jos ei ole toimitettu piiriin, otetaan se mukaan kokouksen ilmoittautumiseen.

Puolueen säännöt, puoluekokousedustus:
Puoluekokouksiin on jäsenyhdistyksillä oikeus valita edustajia ja
heille varaedustajia siten, että
1) kukin perusjärjestö pois lukien kuntayhdistys, lähettää yhden (1)
edustajan varsinaisten jäsentensä jokaista alkavaa 50-lukua kohden,
2) kukin kuntayhdistys lähettää kolme (3) edustajaa ja lisäksi yhden
(1) edustajan varsinaisten jäsentensä jokaista alkavaa 50-lukua
kohden,
3) kukin kunnallisjärjestö lähettää kolme (3) edustajaa,
4) kukin puolueen, naisten ja nuorten piiri lähettää neljä (4) edustajaa
perusjärjestönsä varsinaisten jäsenten yhteenlasketun lukumäärän
jokaista alkavaa 5000 -lukua kohden sekä
5) Suomen Keskustanaiset ry, Suomen Keskustanuoret ry sekä
Keskustan Opiskelijaliitto ry ja 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettu valtakunnallinen keskusjärjestö lähettää kaksi (2)
edustajaa jäsenjärjestöjensä yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän
jokaista alkavaa 5000 -lukua kohden.

Äänivalta ja puheoikeus puoluekokouksessa on jäsenmaksunsa 5 §:n
mukaisesti kokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta ja vähintään
kaksi (2) kuukautta ennen kokousta rekisteröityjen, kuluvalta vuodelta
jäsenmaksunsa suorittaneiden jäsenyhdistysten edustajilla, ellei
puoluekokous myönnä puheoikeutta muillekin.
Perusjärjestöä edustavan puoluekokousedustajan on oltava
edustamansa perusjärjestön jäsen.
Kunnallisjärjestön, piirin tai valtakunnallisen keskusjärjestön
edustajan on oltava asianomaiseen järjestöön jäsenenä
kuuluvan perusjärjestön jäsen.
Läsnäolo oikeus puoluekokouksessa on perusjärjestöjen jäsenillä,
joille puoluekokous voi myöntää myös puheoikeuden. Lisäksi
puoluekokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden muille henkilöille.

