Suomen Keskusta r.p.
KUNTAYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Esityslista 2019
1. Kokouksen avaus
Kuntayhdistyksen/ paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös kokouksen
puheenjohtajana.
2. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Päätetään tarvittaessa uusien sääntöjen käyttöönotosta
-

kun kunnallisjärjestön tehtäviä hoitava paikallisyhdistys hyväksyy puolueen 11.10.2018
hyväksyttämät kuntayhdistyksen mallisäännöt, ne astuvat voimaan välittömästi ja niitä
noudatetaan päätöksenteko hetkestä alkaen

7. Vaaliasioiden käsittely
- Keskustelu kuntavaaleihin 2021 valmistautumisesta. Evästetään hallitusta
kuntayhdistyksen vaalisuunnitelman laatimisessa (ehdokashankinnan vastuut ja
aikataulu, ehdokaslistan monipuolisuus ja uusien ehdokkaiden hankinta sekä muu
vaalitoiminta). Käydään läpi viime vaaleissa ehdokkaina olleet ja istuvat valtuutetut
31.12.2019 mennessä.
Hyväksytään vaalisuunnitelma kuntayhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2020.
8. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
b) käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot
c) tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja puoluehallitukselle
d) 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. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020.
10. Edustajien matkakorvaukset ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätetään eri kokouksiin lähetettävien kuntayhdistyksen edustajien matkakorvauksista sekä
toiminnantarkastajien palkkioista.
11. Jäsenmaksu vuodelle 2020
Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksuista (puoluevaltuuston suositus jäsenmaksun
suuruudeksi 30 euroa/jäsen, opiskelijat 20 euroa/jäsen).
12. Talousarvioehdotus vuodelle 2020
Päätetään talousarviosta vuodelle 2020.
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13. Henkilövalinnat vuodelle 2020
Valitaan
a) kuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
b) kuntayhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja
c) kuntayhdistyksen hallituksen sihteeri
d) muut jäsenet kuntayhdistyksen hallitukseen ja tarvittaessa heille henkilökohtaiset
varajäsenet (enintään kymmenen muuta jäsentä)
e) nimeää valituista viestintävastaavan, jäsenvastaavan, ja vaalipäällikön sekä lähettää
valittujen henkilöiden yhteystiedot piiriin
f) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/tilintarkastaja (jos
yhdistys toimii vanhoilla säännöillä valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa)
g) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty
h) edustajat jäsenyhdistysten kokouksiin (Keskustanaisten kokouksiin vain, mikäli
kuntayhdistys on KN:n jäsen)
i) vastuutetaan vuoden 2020 hallitus valitsemaan ensimmäisessä kokouksessaan
kuntayhdistykselle taloudenhoitaja, koulutus-, ay- ja yrittäjä vastaava sekä muut
tarvittavat yhteyshenkilöt ja toimikunnat.
14. Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kuntayhdistyksen edustajille sekä kuullaan
paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset
15. Jäsenkeräys ja uusien jäsenten hankinta sekä henkilötietojen ilmoittaminen
Keskustellaan ja päätetään jäsenkeräyksestä ja uusien jäsenten hankinnasta
kuntayhdistyksen alueella. Päätetään kuntayhdistyksen henkilövalintojen ilmoittamisesta
piiritoimistoon sekä päätetään tarvittaessa nimenkirjoittajien päivittämisestä Patentti- ja
rekisterihallitukseen (PRH).
Todetaan, että kuntayhdistyksen tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR).
16. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Käydään keskustelu ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta poliittisesta
teemasta.
17. Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
18. Viestintä
Käydään keskustelu viestinnän kehittämisestä yhdistyksen toiminnassa varmistaen, miten
viestintävastuu on jaettu toimivasti kuntayhdistyksen sisällä. Päätetään Suomenmaan
markkinoinnista ja tilaamisesta johonkin kohteeseen kuntayhdistyksen alueella.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

