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Liitteenä yhdistyksen säännöt ja muut kokouksessa käsiteltävät asiat.(pdf)

Vuosikokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään
a) toimintakertomus
b) tilinpäätös
c) toiminnantarkastajien lausunto
6. Vahvistetaan
a) toimintakertomus
b) tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Päätetään kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien kutsumisesta
9. Esitellään
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
10. Vahvistetaan
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi kahdeksi
(2) kalenterivuodeksi
14. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
15. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen ja kannattajajäsenmaksujen sekä
kertakaikkisen jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet, siten kuin sääntöjen 6.
kohdassa on määrätty
16. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat
17. Kokouksen päättäminen

Lisäksi kokouksessa käsitellään ja päätetään hallitukselle esitetyt seuraavat asiat:

 
1. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten erottaminen. 
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2. Yhdistyksen vuoden 2020 kirjanpidon tarkastaminen ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta. 
3. Yhdistyksen varojen ja omaisuuden inventaario. 
4. Ratamaksujen ja kioskitoiminnan käteismaksutapojen muuttaminen. 
5. Asiakastilien avaaminen tarvittaville yhteistyökumppaneille. 
6. Yhdistyksen taloushallinnon organisointi luotettavalle tasolle. 
7. Tarvittavien toimikuntien perustaminen valittavan hallituksen toimesta. 
8. Yhdistyksen kartingautokaluston saattaminen sellaiseen tilaan, että ne ovat turvallisia ja 
toimintavarmoja sekä sellaiseksi, että riittävässä määrässä autoja on sähkökäynnistys. 
Kalustotoimikunnan valtuuttaminen tekemään asiasta kustannusarvio ja hallituksen hyväksynnällä 
toteuttamaan asia. 
9. Tarvittavat hankinnat yhdistyksen kartingautokaluston saattamiseksi riittävälle tasolle tapahtumien ja
vuokraustoiminnan mahdollistamiseksi. Kalustotoimikunnan valtuuttaminen tekemään asiasta 
suunnitelma ja kustannusarvio sekä hallituksen hyväksynnällä toteuttamaan asia. 
10. Yhdistyksen ylimääräisen ja tarpeettoman kaluston realisointi. Hallituksen valtuuttaminen 
hoitamaan realisointi. 
11. Kalustohallin siistiminen, järjestely sekä sähköistyksen ja valaistuksen uusiminen. 
Rakennustoimikunnan valtuuttaminen tekemään asiasta suunnitelma ja kustannusarvio ja hallituksen 
hyväksynnällä toteuttamaan asia. 
12. Tuomaritornin ja katsastusalueen uudelleenrakentaminen. Rakennustoimikunnan valtuuttaminen 
tekemään asiasta suunnitelma sekä kustannusarvio ja hallituksen hyväksynnällä toteuttamaan asia. 
13. Varikkoalueen sähköistyksen uusiminen. Rakennustoimikunnan valtuuttaminen tekemään asiasta 
suunnitelma ja kustannusarvio ja hallituksen hyväksynnällä toteuttamaan asia. 
14. Äänentoistojärjestelmän hankkiminen varikkoalueelle. Hallituksen valtuuttaminen hoitamaan 
tarvittavat laitteistohankinnat. 
15. Kelikamerajärjestelmän hankkiminen rata-alueelle. Hallituksen valtuuttaminen hoitamaan 
tarvittavat laitteistohankinnat. 
16. Ajanottolaitteiston päivittäminen yhdistyksen omistuksessa olevilla laitteilla toimivaksi. Hallituksen 
valtuuttaminen hoitamaan tarvittavat laitteistohankinnat. 


