Tiedote Lappalaiskoirat ry:n 24.10.2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen kulussa havaituista virheistä.

24.10.2020 pidetyn kokouksen päätyttyä huomattiin kokouksen pöytäkirjassa olleen virheellisesti
merkittynä paikallaolijoiden ja valtakirjalla edustettujen jäsenten määrät. Virheestä käynnistettiin
varapuheenjohtajan johdolla välittömästi selvitys, johon osallistuivat hallituksen lisäksi myös
rahastonhoitaja ja jäsensihteeri. Selvityksessä ilmeni myös muita puutteita yhdistyksen jo vuosia voimassa
olleissa käytännöissä, jotka mahdollistivat ylimääräisen kokouksen virheiden synnyn.
Selvityksen tulos:
-

Paikalla oli 34 jäsentä ja valtakirjoja esitettiin 106 kappaletta, joista 5 kpl oli yhdistysjäsenellä.
Näiden lisäksi kokoustilassa oli paikalla kaksi jäsentä, joilla ei ollut äänioikeutta.
Yhdistysjäsenelle oli virheellisesti jaettu 2 ääntä liikaa.
Ääniä kokouksessa oli 140 kpl. Kaksi ylimääräistä numeroitua äänestyslipuketta oli epähuomiossa
jaettu. Toinen oli tuhottu heti ja toisella oli äänestetty tyhjää.
Puheenjohtajaäänestyksen tulos tarkistuslaskennan jälkeen: Sari Laitinen 81 ääntä, Marjo Berg 59
ääntä ja 1 tyhjä. Ero Laitisen ja Bergin välillä oli 22 ääntä.

Toteamme, että 24.10.2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen kulussa on ollut virheitä, mutta näillä virheillä
ei kuitenkaan ole ollut merkitystä kokouksen äänestyksen lopputulokseen. Tehty selvitys on käyty läpi
molempien ehdokkaiden ja muiden asianosaisten kanssa yhteisessä kokouksessa.
” Olen käynyt läpi vuosikokouksen osalta tehdyn selvityksen Lappalaiskoirat ry:n hallituksen kanssa erittäin
hyvässä hengessä, kiitos heille siitä. Nähdäkseni valtakirjoissa tapahtunut virhe ei ole oleellisesti vaikuttanut
äänestyksen lopputulokseen ja äänestyksen lopputulos on yhdistyslain hengen mukainen eli jäsenistö on
saanut käyttää äänivaltaansa. Koska virhe kuitenkin mahdollistaa vuosikokouspäätöksen moittimisen,
vaikka se näkemykseni mukaan ei todennäköisesti menisi läpi, vaarantaisi moitekanteen mahdollinen
tekeminen yhdistyksen hallituksen toiminnan. Tästä syystä ilmoitan vetäytyväni ehdokkuudesta ja annan
täyden tukeni Sari Laitiselle tulevalle puheenjohtajakaudelle ja odotan mielenkiinnolla tulevaa
yhteistyötämme rotujärjestön hallituksessa.” Marjo Berg
Olemme tehneet kokouskäytäntöihin muutoksia, joita sovelletaan ensimmäistä kertaa kevätkokouksessa
2021. Muutosten avulla nyt tapahtuneen kaltaiset virheet voidaan minimoida. Kokouksen alkuun varataan
enemmän aikaa valtakirjojen tarkastukseen, ja samoin aikaa varataan myös tarkastuksen päättymisen ja
kokouksen alkamisen väliin. Jatkossa sähköisiä valtakirjoja ei hyväksytä, vaan valtakirjojen tulee olla
kirjallisia ja allekirjoitettuja. Kokouksessa jokainen paikalla oleva äänivaltainen jäsen vahvistaa
allekirjoituksellaan oman läsnäolonsa. Hallitus selvittää mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa käyttöön
sähköisen äänestys- ja kokousjärjestelmän.
Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 11.11.2020 päättänyt hyväksyä ylimääräisen kokouksen
äänestystuloksen ja varapuheenjohtajan johdolla tehdyn selvityksen. Sari Laitinen jääväsi itsensä
päätöksenteosta.

On todella valitettavaa, että kokouksessa tapahtui edellä kuvattuja virheitä. Tehdyt virheet mahdollistivat
kuitenkin kokouskäytäntöjen tarkastelun ja niiden parantamisen. Jatkossa voimme siis ehkäistä tällaisten
virheiden syntymisen.
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