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Esityslista / Orden del día
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 23.3.2019
Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación 23 de marzo de 2019
Paikka/Lugar: Park Hotel Helsinki, Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki
Aika/Fecha y hora: 23.3.2019, 10.00-11.30 horas

1. Kokouksen aloitus / Apertura de la Asamblea
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta / Elección del presidente y secretario de la reunión y de los revisores de actas y
escrutadores
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden todentaminen / Comprobación de la
legalidad de la convocatoria de la reunión y de la validez de su constitución
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys / Aprobación del Orden del día
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018 / Presentación del Informe
Anual 2018 para su aprobación o rechazo
6. Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto /
Presentación del Informe de Tesorería, Estado financiero e Informe de los revisores de
cuentas para su aprobación o rechazo
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Visto bueno del Estado Financiero y
liberación de toda responsabilidad a la Junta Directiva y a otras personas vinculadas con
esta actividad
8. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
2020 / Presentación del P
 lan de Actividades para el próximo año para su aprobación o
rechazo
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9. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle sekä määrätään
jäsenmaksun suuruus / Presentación del Presupuesto para el próximo año para su
aprobación o rechazo y determinación del importe de la cuota anual de los socios
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2020-2021 / Elección del
presidente de la Junta Directiva 2020-2021
11. Valitaan hallituskaudelle 2020-21 hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Erovuoroon
valitaan puolet jäsenistä eli 3 varsinaista ja 2 varajäsentä
Elección de tres (3) vocales y dos suplentes (2) de la Junta Directiva 2020-2021
12. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valinta /
Elección de dos revisores y dos revisores suplentes de las actividades
13. Ilmoitusasiat / Asuntos a informar
14. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot / Revisión de
propuestas e informes emitidos por la Junta Directiva a este respecto
15. Kokouksen päättäminen / Clausura de la Asamblea

