HARMAASÄVY / POS

Henkilöjäsenen/Jäsenyhdistyksen edustajan antama valtakirja
Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022
Fullmakt av personmedlem/Medlemsföreningens representant till
Finska Kennelklubbens allmänna möte 27.11.2022
Valtuutan
Härmed befullmäktigar jag

valtuutetun jäsennumero		
medlemsnummer av befullmäktigad

valtuutetun Kennelliiton jäsenen nimi tekstaten
namn på befullmäktigad Kennelklubbens medlem textat

valtuutetun Kennelliiton jäsenen osoite
adress av Kennelklubbens medlem som befullmäktigats
käyttämään puhe- ja äänivaltaani Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n yleiskokouksessa 27.11.2022.
att föra min talan och utöva min rösträtt på Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:s allmänna möte 27.11.2022.

valtakirjan antajan jäsennumero		
fullmaktsgivarens medlemsnummer

paikka
ort

aika
datum

valtakirjan antajan nimi tekstaten
fullmaktsgivarens namn textat

valtakirjan antajan allekirjoitus
fullmaktsgivarens underskrift

Suomen Kennelliiton rekisteröidyt säännöt 13 §:
o ”…jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Kennelliiton henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni ja hän voi edustaa neljää (4) muuta
henkilöjäsentä.
o …jäsenyhdistyksen edustaja saa edustaa valtakirjalla kahtakymmentäyhdeksää (29) henkilöjäsentä…
– …henkilöjäsen voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä ja jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi edustaja.”
o	Yleiskokouksessa käytettävät valtakirjat on toimitettava perille Kennelliiton toimistoon kaksikymmentäkahdeksan (28)
päivää ennen yleiskokousta klo 15 mennessä. ”
Valtakirjan on oltava perillä sunnuntaina 30.10.2022 klo 15 mennessä. Myöhästyneet valtakirjat hylätään.
Valtakirjassa tulee olla valtuutetun jäsennumero, nimi ja osoite, jotta hänen henkilöjäsenyytensä on yksiselitteisesti
todettavissa. Puutteelliset ilmoitukset hylätään.
Allekirjoittajat vastaavat allekirjoitusten oikeellisuudesta.
Finska Kennelklubbens registrerade stadgar 13 §:
o	”...alla Kennelklubbens personmedlemmar som har fyllt 18 år har en (1) röst och kan med fullmakt representera fyra (4)
andra personmedlemmar.
o ...en representant för medlemsförening får --- med fullmakt representera tjugonio (29) personmedlemmar....
–	...personmedlem kan representera endast en medlemsförening, och en medlemsförening kan ha endast en
representant.”
o	Fullmakter som används vid allmänt möte ska tillställas Kennelklubbens kansli tjugoåtta (28) dagar före allmänt möte,
senast klockan 15. ”
Fullmakten ska vara framme senast söndagen 30.10.2022 kl. 15. Försenade fullmakter avslås.
I fullmakten bör anges medlemsnummer, namn och adress av personen som befullmäktigats i syfte att entydigt fastställa personmedlemskap. Bristfälliga fullmakter avslås.
De undertecknade ansvarar för underskrifternas riktighet.

