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Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry
Kuukausi Toimenpide

Päivämäärä

Tammikuu Toimintaohjeet toimitettava uusille toimihenkilöille

Helmikuu

yhdistys / jaosto

Jaostojen työryhmien toimintakertomukset puheenjohtajalle 15.1.

jaosto

Aloitettava kevätkokouksen valmistelu.
Hallitus koolle.
15.1.
Yhdistysten työryhmien toimitettava toimintakertomuksensa
yhdistyksen puheenjohtajalle.
11.1.
Yhdistyksen työryhmien kokoonpanot.
Yhdistyksen työryhmien puheenjohtajien
perehdyttämiskokous.

yhdistys / jaosto
jaosto

Toiminnantarkastus suoritettava

21.2.

jaosto

Tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen,
taseen liitetiedot ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen ja -tarkastusohjelman,
toimitetaan yhdistyksen kirjanpitäjälle välittömästi
toiminnantarkastuksen jälkeen.

28.2.

jaosto

Hallitus valmistelee tilinpäätöstä.
Maaliskuu Toiminnantarkastus suoritettava

yhdistys
hallitus
yhteyshenkilö

yhdistys
31.3.

Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.

yhdistys

yhdistys

Kevätkokoukselle esitettävät asiat hallitukselle
kirjallisesti.

31.3.

yhdistys / jaosto

Jaoston kevätkokous, johon kutsu kaksi viikkoa
aikaisemmin

15.3.

jaosto

Hallituksen kokous kolme viikkoa ennen kevätkokousta

Huhtikuu

Yhdistys / jaosto

yhdistys

Jäsenmaksut erääntyvät

31.3. mennessä

Yhdistyksen kevätkokous, johon kutsu neljä viikkoa
aikaisemmin

30.4.

yhdistys

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu

Toimintasuunnitelman valmistelu

yhdistys / jaosto

Syyskuu

Yhdistyksen työryhmien ehdotukset toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi.

yhdistys / jaosto

Ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi

hallitus

Jaoston hallitus koolle kolme viikkoa ennen
syyskokousta. Esitettävä toimintasuunnitelma,
talousarvio, ehdokkaat hallituksen jäseniksi (joka
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Lokakuu

toinen vuosi), ehdotus uudeksi hallitukseksi ja
toiminnantarkastajaksi.

jaosto

Jaostojen ehdotukset hallitukselle jaostojen edustajista
yhdistyksen työryhmiin.

jaosto

Syyskokoukselle esitettävät asiat hallitukselle kirjallisesti

30.9.

yhdistys

Jaoston syyskokous, johon kutsu kaksi viikkoa
aikaisemmin

31.10.

jaosto

Jaoston talousarvio ja toimintasuunnitelma yhdistyksen
kirjanpitäjälle heti syyskokouksen jälkeen.

jaosto

Seminaarin jälkeen asetettava uusi seminaarityöryhmä

yhdistys

Vaalipiirien on ilmoitettava hallitusehdokkaat vähintään
kaksi viikkoa ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa
varsinainen valinta tapahtuu.

vaalipiiri

Yhdistyksen hallitus koolle kolme viikkoa ennen syyskokousta. Valmisteltava syyskokousasiat.

yhdistys

Marraskuu Yhdistyksen syyskokous, johon kutsu neljä viikkoa
aikaisemmin

Joulukuu

30.11.

yhdistys

Työryhmien puheenjohtajat ja työryhmien toimihenkilöt
päätettäväksi.

yhdistys / jaosto

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin syyskokouksen
jälkeen.

yhdistys

Uusista toimihenkilöistä tiedotetaan.

yhdistys / jaosto
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