
 
 
 
 30. heinäkuuta 2020 

 
 

Finnish Dance Organization  

Sääntömääräinen vuosikokous  
 

Aika:  sunnuntai 16.8.2020 klo 17:00 alkaen 

 

Paikka:  Sporttitalo, 5. krs, Valimotie 10A, Pitäjänmäki, 00380 Helsinki 

 

Esityslista  
 

1) Kokouksen avaus  
 

2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta  

 

3) Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen  

 

4) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

 

6) Yhdistyksen sääntömuutosehdotukset punaisella: 

 
 Yhdistys edustaa seuraavia tanssilajeja: 

1) Performing Arts -lajit: showtanssi, jazztanssi, nykytanssi, steppi, baletti, flamenco ja 
vatsatanssi/itämainen tanssi. 

2) Street Dance -lajit: hip hop, house, popping, locking, breakdance, dancehall, vogue ja 
waacking 

3) Disco Dance -lajit: disco dance, disco freestyle, disco slow 
4) Latino Show -lajit: latino show, caribbean show, salsa, merengue, mambo, bachata, 

argentiinalainen tango, pohjoismainen tango, bugg ja reggaeton 
 

 Ohjeet ja säännöt sanovat, että lähtökohtaisesti jäsen- ja kilpailulupamaksuja ei palauteta ja 

osallistumismaksuja vain henkilökohtaisen lääkärintodistuksen perusteella. Hallitus voi 

päätöksellään pidättäytyä maksamasta, johtuen forcemajeur- tai pandemiatilanteesta. 

 Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Urheilun Eettisen 

Keskuksen SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean 

antidopingsäännöstöä.  

 Force majeur- tai muussa valtakunnallisessa poikkeustilanteessa (esimerkiksi pandemia) hallitus 

voi päättää vuosikokouksen pitämisen etänä. Tästä ilmoitetaan vuosikokouksen kutsussa eli 4 

viikkoa ennen kokousta. 

Tiedotusjaoston nimi muuttuu viestintä- ja markkinointijaostoksi. 
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7) Esitetään hallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto ja 

vahvistetaan tilinpäätös. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, taseen ja 

tuloslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot.  

 

8) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  

 

9) Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.  

 

10) Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

 

11) Toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali ja heidän henkilökohtaisten 

varajäsentensä vaali:  

 

• Performing Arts -jaosto 

• Street Dance -jaosto 

• Latino Show -jaosto 

• Kehitys- ja talousosasto 

 

12) Toimitetaan erovuorossa olevien jaostojen jäsenten vaali:  

 

• Performing Arts -jaosto 

• Street Dance -jaosto 

• Latino Show -jaosto 

• Kehitys- ja talousosasto 

 

13) Valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö tai hyväksytty tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilivuoden kirjanpito sekä hallinto.  

 

14) Muut asiat 

 

15) Kokouksen päättäminen  

 

 

Liitteet 

 

Kokouksen esityslistan liitteenä julkaistaan toimintakertomus 2019 sekä 

toimintasuunnitelma 2020. Jäsen saa tilinpäätöksen ja muut dokumentit etukäteen 

tutustuttavaksi tiedustelemalla osoitteesta president(at)fdo.fi. 
 


