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lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry: n sääntömääräinen vuosikokou s z01T

Aika: Tiistai 8,6.2A17 klo 16:30 - 16:58.

Paikka: Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Etelåesplanad¡ 20, 00130 Helsinki,

Osallistujat: ' Liítteen 1 mukaisesti 73 jäsentä.

1 $ Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Eeva Arko-Koskí avasîkokouksen klo 16:30.

2 $ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksí valittiin asianajaja Niklas Lindström ja kokouk-
sen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Mika Karppinen.

Pöytäkirjantarkastajiksí ja samalla åäntenlaskijoiksi valittiin Timo Helin (Vero-
hallinto) ja Ville Ahtola (Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy).

3 $ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksija päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on låhetty sään-
töjen edellyttämållä tavalla jäsenille sähköpostitse 11.5,2017 ja lisäksi kutsu
on ollut yhdistyksen kotisivuilla samasta ajankohdasta lukien (Liite 2).

4 $ Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin ko koukse n työjå rjestykseksi kokouksen esitysl i sta (!ijþ9.

5 $ Yhdistyksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely tili-
kaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016

Yhdistyksen hallituksen sihteeri asianajaja Mika Karppinen esitteliyhdistyksen
toimintakeftomuksen tilikaudelta 1 i ,2A16 - 31.12.2016. Yhdisiyksen asiamies
Olli Rantanen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1,1.2016
31.12,2016 muilta osin, mikå käsitti tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastajien
lausunnon. Käsiteltiin vuoden 2016 tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajan
lausunto (Liite 4).

6 $ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpååtos ja myöntåå vastuuvapaus halli-
tuksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2A16,

7 $ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Yhdistyksen hallituksen sihteeri asianajaja Mika Karppinen esitteliyhdistyksen
vuoden 201 7 toimintasuunnitelman.

Karppinen totesi, ettei yhdistyksen hallitus tulee kutsumaan koolle yhdistyksen
kokouksen tulevan laivaseminaarin yhteyteen. Kyseisesså kokouksessa tul-
laan esiitämäiän yhdistyksen sääntöjen muuttamista ainakin siltä osin, ettå
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yhdistyksen hallituksen jäsenten tukumåäräå voidaan lisätä nykyisestä ja
asettaa yhdistykselle laajempi hallitus.

Yhdístyksen asíamies ollí Rantanen esitteli vuoden 2012 talousarvion. vah-
vistettiin vuoden 20'17 toimintasuunnitelma ja talousarvio esityksen mukaisesti
(Líite 5).

I $ Jäsenmaksujen suuruus

Puheenjohtaja totesi, mitkä yhdistyksen jäsenmaksut olívat vuonna 2a16 ja,
ettå yhdistyksen hallitus oli esittånyt jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. pää-
tettíín pitåä jâsenmaksut ennallaan. vahvisteltiin vuoden 2017 henkilöjäsen-
maksuksi 100 euroa ja yhteisön jäsenmaksuksi 500 euroa, mikäli yhteisöstä
osallistuu yhdistyksen tílaisuuksiin enintåän 5 henkeä ja 1000 euroa, mikäli 6-
10 henkeå.

9 $ Varapuheenjohtajan valinta sekä haflituksen jäsenten lukumälirä ja valinta

Puheenjohtaja totesi, ettå nykyinen puheenjohtaja Eeva Arko-Koski valittíin
viime vuonna 2-vuotistoimíkaudeksi, joten puheenjohtajaa ei valíta tässä ko-
kouksessa.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallitus ovat ilmoittaneet olevansa kËiytettä-
visså myös jatkokaudelle.

Ësitettiin, että nykyinen hallitus jatkaa ennallaan seuraavan toimikauden ja,
että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikko Penttinen (verohallinto)
edellyttåen, että yhdistyksen hallituksen esittämâ sååntömuutos hallituksen
jäsenten määrän lisäämisestå hyvåksytään tulevassa yhdistyksen kokouk-
sessa,

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi professori Tuomas Hupli. Valittiin
hallituksen jäseniksi Jouní Kiviniemi, Pekka Jaatinen, Juha Lilja, seppo suon-
tausta, Arto Kirjavainen, Mikko Tiilikka, Jan Lilius, Jari salminen, Reijo vaurio
ja Nina Aganimov sekä uutena jäsenenå Mikko Penttinen (Verohallinto) edellä
esitetyn mukaisesti.

1 0 $ Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT Hannu Lähdesmäki Tuokko Tilintar- '

kastus Oy;stä ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkas- :

tus Oy.

11 $ Muut asiat
Muita esille tulevia asioita eí ollut.
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12 $ Kokouksen päättäminen

Kaikki påätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
16:58.

Vakuudeksi
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Niklas m Mika Karppinen

sihteeripuheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.

á.ã

Liitteet

Timo Helin Ville

1. Kokouksen osallistujalista (Liite 1)
2. Vuosikokouskutsu 11.5.2017 (Liite 2)
3. Kokouksen esityslista / työjärjestys (Liite 3)
4. Yhdistyksen tilinpäiätös, toimintakertomus, tilintarkastajan lausunto (Liite 4)
5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 (Liite 5)
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