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Esityslista
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 4
ääntenlaskijaa.

3.

Virallisten kokousedustajien toteaminen

4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.

Esityslistan hyväksyminen

6.

Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1. – 31.12.2018
toiminnasta (Liite 1)

7.

Suomen Latu ry:n tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
kaudelta 1.1. – 31.12.2018 (Liite 2)

8.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

9.

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10.

Suomen Ladun jäsenmaksut vuodelle 2020
Sääntöjen mukaan ”Järjestön jäsenyhdistykset, kannatusjäsenet ja suoraan liittyneet
henkilöjäsenet maksavat järjestölle vuosittain järjestön kevätkokouksen määräämän
jäsenmaksun”. Jäsenmaksuja on korotettu viimeksi vuodelle 2019. Sitä edellinen
korotus on tehty vuodelle 2017.
Suoraa korotustarvetta ei ole. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan korottamaan omaa
osuuttaan vastaamaan tämän päivän hintatasoa.
Suomen Ladun säännöissä mainittu kannatusjäsen ei ole meillä tällä hetkellä käytössä
eikä myöskään ole suunnitelmia ottaa sitä käyttöön 2020, joten tätä maksua ei
tarvitse päättää.
Hallituksen päätösesitys kevätkokoukselle: Suomen Ladun jäsenmaksuosuudet
vuodelle 2020 ovat jäsenluokittain seuraavat:
1) Henkilöjäsen 16,00 euroa
2) Perhejäsenyys 24,50 euroa
3) Nuorisojäsen (alle 20 v.) ja opiskelijajäsen (alle 29 v.) 9,50 euroa
4) Rinnakkaisjäsen 9,50 euroa
5) Yhteisöhenkilöjäsen 16,00 euroa, jäsenyyden hinta kaikissa jäsenyhdistyksissä 28 euroa
6) Jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 16,00 euroa
7) Suoraan liittyneet 47 euroa

11.

Suomen Latu ry:n toiminnan pääsuunnat 2020
Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnan
pääsuunnat. Perinteisesti kevätkokouksessa on vahvistettu pääyhteistyökumppani ja
vuoden suurimmat tapahtumat ja kiertueet, jotta jäsenyhdistykset voivat ottaa nämä
huomioon suunnitelleessaan omia toimiaan seuraavalle vuodelle.
Vuoden 2020 pääyhteistyökumppani
Strategiassamme päätimme, että teemme yhden pääyhteistyökumppanin kanssa
yhteistyötä vuosittain. Yhteistyö Sydänliiton kanssa alkoi vuonna 2018 erinomaisesti.
Peräti 84 jäsenyhdistystä ilmoitti tehneensä paikallista yhteistyötä viime vuoden
aikana ja sata yhdistystä aikoo tehdä yhteistyötä vuonna 2019.
Vuoden 2020 päätapahtumat
Vuosi sitten kevätkokoukseen osallistuneille yhdistyksille tehdyssä kyselyssä 94%
vastaajista toivoi, että päätapahtumat pysyisivät samoina vähintään 2 tai 3 vuotta
kerrallaan. Päätapahtumiksi ehdotetaan #UlkonaKuinLumiukko-kampanjaa ja Nuku yö
ulkona -tapahtumaa. Nuku yö ulkona -tapahtumalle on kaksi vaihtoehtoista aikaa,
joiden välillä järjestetään äänestys ennen kevätkokousta.
Vuoden 2020 kiertueet
Lajikiertueita ehdotetaan järjestettävän neljä, kukin 10-15 yhdistykselle. Ehdotuksista
kaksi perustuu viime keväiseen äänestykseen, yksi on uusi perheliikunnan
toimintamalli ja neljännestä järjestetään äänestys ennen kevätkokousta.
Hallituksen päätösesitys kevätkokoukselle:
1) Jatketaan yhteistyötä Sydänliiton kanssa vuonna 2020.
2) Vuoden 2020 päätapahtumat ovat seuraavat:
a.
Nuku yö ulkona joko 13.6.2020 tai 29.8.2020
b.
#UlkonaKuinLumiukko 1.-29.2.
3) Vuoden 2020 lajikiertueet ovat seuraavat:
a.
Hyvinvointia luonnosta -kiertue (kevät/syksy)
b.
Retkeilykiertue: Rakastu retkeilyyn (toukokuu/elokuu)
c.
Seikkailevat perheet -kiertue (syys-lokakuu)
d.
Neljäs kiertue on joku seuraavista
o
Polkujuoksukiertue
o
Frisbeegolfkiertue
o
Retki- ja matkaluistelukiertue
o
Avovesiliikuntakiertue/Avovesiuintikiertue
o
Angry Birds Go Snow -kiertue
o
Plogging-kiertue
o
Sienestys-kiertue

12.

Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus

13.

Ilmoitusasiat

14.

Kokouksen päättäminen

