Hyvä Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran edustaja,
Syysliittokokouksessa 24.11.2018 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2019 - 2020
luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri
toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen
jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi,
tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.
Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja
Liittohallituksen jäsenenä voi toimia enintään kolme perättäistä kautta (6 vuotta).
Tämän vuoksi edessämme on myös liittohallituksen puheenjohtajan vaali Samuli
Salanterän seuraajaksi ruorimiehen paikalle.
Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa
Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen
tehtävistä sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri
tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan
kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.
Seurat ehdottavat
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea
tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle
hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.
Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja
hän on siihen suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen
tehtävään. Nopeuskilpailutoimikunnan pj Jari Lehtosen tilalle tulee valita seuraaja,
sillä hänen kolme kauttaan hallituksen jäsenenä ovat täynnä.
Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen
tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja
miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien
ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.
Ehdotukset 14.9.2018 mennessä
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan
14.9.2018 mennessä osoitteeseen marika.bister-sandstrom@spv.fi. Vaalilautakunta
käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.
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LIITTEET
Listat vapautuvista luottamustoimista
Sähköinen lomake ehdotuksia varten
Toimikuntien ja toimintojen tehtävät / Johtosääntö on luettavissa SPV:n nettisivuilla
osoitteessa: http://spv.fi/teema/liittomateriaalit/

