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AGENDA FOR THE FCA AGM, APRIL 7th 2019 
 

a) Opening of the Meeting, 

b) Appoint the Chairman of the Meeting, 

c) Appoint a Secretary for the Meeting, two (2) persons to approve the minutes, and two (2) persons to 

count votes, 

d) Declare the Meeting has been correctly called and represents a quorum, 

e) Present the annual report of the Association from the previous term, 

f) Present the Association accounts from the previous term along with the  auditor’s (operations inspectors) 

note of approval, and decide on the discharge of liability for the Association Committee, 

g) Decide on basis of possible reimbursement of costs for the Association Committee, 

h) Decide on any costs to be paid to the auditors (operations inspectors),  

i) Decide on the annual activity plan and confirm the annual budget based on the presentation from the 

Association Committee, and decide on the Association’s medium- and long-term development plan based 

on the presentation of the Committee  

a. As background to the annual plan: 

- Strategy – Growth in participation and integration of women, juniors and non-hard ball 

- LSC presentation 2019 

j) Appoint the Association Chairman, 

k) Choose other members of the Association Committee (2 to 5), 

l) Choose two (2) auditors and two (2) deputy auditors (operations inspectors),  

m) Decide on the size of the membership fee, 

n) Treat other items on the agenda - (no items were proposed by members): 

o) Should the Meeting decide, items outside of the presented Agenda may be considered, excluding 

however issues as stated under paragraph 23 of the Constitution  
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KRIKETTILIITON 07.04.2019 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 

a) avataan kokous, 
 

b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
 

c) valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa, 
 

d) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
 

e) esitetään liiton toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta, 
 

f) esitetään liiton tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto 
 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle, 

 
g) päätetään liittohallituksen jäsenille mahdollisesti maksettavista korvauksista, 

 
h) päätetään toiminnantarkastajille suoritettavista korvauksista, 

 
i) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 

liittohallituksen esityksen pohjalta; päätetään liiton keskipitkän ja pitkän ajan suunnitelmista 
liittohallituksen esityksen perusteella,  

a. Taustaksi vuosisuunnitelmalle: 
i. Kriketin kasvustrategia; osallistuminen, nais- ja juniorikriketin ja "tennispallokriketin" 

mukaantulo, 
ii. LSC 2019 esitys 

 
j) valitaan liiton puheenjohtaja, 

 
k) valitaan liiton hallituksen muut jäsenet (kahdesta viiteen), 

 
l) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa 

 
m) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, 

 
n) muut asialistalle otetut asiat - (jäsenseuroilta ei tullut esityksiä aiheiksi), 

 

o) kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella olevia asioita, mutta ei 
kuitenkaan liiton sääntöjen kohdan 23 asioita. 


