VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 23.4.2022
Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan HESYn vapaaehtoisia.
1.

avataan kokous

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja;

3.

valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4.

valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5.

todetaan kokouksen laillisuus;

6.

hyväksytään kokouksen työjärjestys;

7.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;

8.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille;
9.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle
toimintavuodelle;

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään samana eli 25 eurossa
10.

valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi) varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien
tilalle sekä varajäsenet;

Hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi on määräaikaan mennessä seuraavalle kahdelle vuodelle ehdotettu:
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Erovuorossa ovat: Tiina Kohtamäki ja Kirsi Sharma 3 vuoden paikat. Lisäksi yksi hallituspaikka
eronneen Hilkka Ekholmin tilalle 1 vuodeksi.
Varsinaisiksi jäseniksi on määräaikaan mennessä ehdotettu:
Miira Ojanen (ehdotti Hannele Luukkainen)
Kirsi Sharma (ehdotti Nina Virtanen)
Marja Flink (ehdotti Nina Immonen)
Nina Haverinen (ehdotti Nina Immonen)
Sirpa Paakkola (ehdotti Nina Immonen)
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

Hallituksen varajäsenet
Valitaan vuosittain kaksi varajäsentä vuodeksi.
Varajäseniksi on määräaikaan mennessä ehdotettu:
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Miira Ojanen (ehdotti Hannele Luukkainen)
Kirsi Sharma (ehdotti Nina Virtanen)
Marja Flink (ehdotti Nina Immonen)
Nina Haverinen (ehdotti Nina Immonen)
Sirpa Paakkola (ehdotti Nina Immonen)
Nina Immonen (ehdotti Kirsi Sharma)

11.

valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

12.

Muut asiat
Jäsen Mika Haikosen esittämät asiat vuosikokoukselle:
1)

HESYn strategia ja siitä johdettu pidemmän aikavälin (2-3 vuoden) ylätason
toimenpidesuunnitelma?

2) Nyt kun valitettavasti toimittajaksi itseään luulevat tekevät hömppäiltalehtiin
kohuhakuisia, huhupuheisiin perustuvia artikkeleita, mielestäni HESYn on vastattava
tähän myös pidemmän tähtäimen viestintästrategialla. Toki yksittäiset mediakohut
tulee pyrkiä taklaamaan, mutta roskajournalismilla on pitkät jäljet ja ruskeaa tavaraa
roiskuu niistä tuulettimeen pitkän aikaa. Kyseessä ei ole pelkästään maine, mutta
kohteena on myös useamman ihmisen työpaikka, pääkaupunkiseudun
löytöeläinliiketoiminta ja HESYn toiminnan ydin, eläinten suojelu. Tämän vuoksi
toivoisin vuosikokouksessa käsiteltävän asiaa millaisin pitkäjänteisemmin toimenpitein
HESYn maine julkisuudessa saadaan sen arvoiselle tasolle.
13.

kokouksen päättäminen
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