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Hyvät porhaltajat!
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Raatin Nuorisotalon kahviossa,
Raatintie 7, perjantaina 4.12.2020 klo 18.00. Voimassa oleva poikkeuslaki ei salli kokouksen siirtämistä
säännöissä mainittua myöhäisemmäksi, jolloin rajoitukset saattaisivat olla lievemmät. Myös päätösten
taytäntöönpano viivästyy, jos kokousta myöhennetään.
Tiukennetut koronasuositukset/rajoitukset ovat tätä kirjoitettaessa voimassa 18.12. asti. Vain enintään 10
hengen tilaisuudet sallitaan. Maskia on käytettävä, ellei ole terveydellistä estettä sen käyttämiseen. Koska
määräykset kiristyivät näin lähellä kokousajankohtaa, ainoa keino kokouksen osanottajien määrän rajaamiseen
on sulkea ovet, kun 10 henkeä on sisällä kokoushuoneessa.
Tästä syystä kokousmateriaali (toimintasuunnitelma ja talousarvio) lähetetään sähköpostitse jäsenille ja
sijoitetaan ladattavaksi verkkosivuillamme. Jäsenmaksuun ja henkilövalintoihin liittyvät esitykset ovat alla
olevassa esityslistassa.
Kaikilla on mahdollisuus kommentoida kokousasioita etukäteen sähköpostitse puheenjohtajan osoitteeseen
porhaltaja@gmail.com perjantaihin 4.12. klo 12 mennessä. Viestin otsikoksi: Syyskokous 2020.

Tervetuloa!
Matti Mäntyvaara
puheenjohtaja
Esityslista
1. Kokouksen avaus
- PoRhan toiminta nykyisessä taloustilanteessa

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.
Jäsenmaksuksi esitetään v. 2021 taloudellisesta tilanteesta johtuen 50/20 euroa. Myös vapaaehtoisen,
ylimääräisen jäsenmaksun maksaminen on mahdollista (perustelut: katso toimintasuunnitelma)

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2021.
(2020:hallituksen puheenjohtaja Matti Mäntyvaara, hallituksen jäsenet Kari Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen, Jorma Ketola ja
Paavo Järvelä. Varajäsenet Seppo Kälkäinen ja Markku Tynjälä.)

Poikkeustilanteesta johtuen hallitus esittää nykyisten toimihenkilöiden jatkamista tehtävässään.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2021 (ent. tilintarkastajat).
(2020: varsinaiset toiminnantarkastajat Juha Varjo ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöt Raimo Nikulainen ja Risto Piirainen.)

Poikkeustilanteesta johtuen hallitus esittää nykyisten toimihenkilöiden jatkamista tehtävässään.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: Etäosallistumisen mahdollistava sääntömuutos:
Sääntöjen 9. pykälän alkuun lisätään PRH:n mallisääntöjen mukaisesti virke:Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Sääntöihin ei tarvitse lisätä määräyksiä kokousjärjestelyistä ja tai vaalimenettelyistä. Hallitus päättää niistä joko
ohjekokonaisuutena tai kutakin kokousta varten erikseen. Sääntömuutos lähetetään PRH:n hyväksyttäväksi.

8. Kokouksen päättäminen.

