
 

 

VALTAKIRJA  

 

Valtuutamme _____________________________________________________ 

 

edustamaan___________________________________________________ry:tä 

                                                                                 

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry:n syyskokouksessa 

22.11.2022 klo 15:30 sekä            

• käyttämään äänivaltaa [  ] 

• toimimaan järjestömme puhevaltaisena tarkkailijana [  ]. *) 
 

Päiväys __________________________________________________________ 

 

 

Allekirjoitus:__________________________      _________________________ 

järjestön nimenkirjoitussäännön mukaisesti. 

 

Nimen selvennös: ______________________     _________________________ 

 

Pyydämme ystävällisesti lähettämään skannatun/kuvatun valtakirjan osoitteeseen 

info@fingo.fi viimeistään perjantaihin 18.11.2022 mennessä. 

 
*) Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen käytettävissä oleva äänimäärä määräytyy seuraavasti: 

 

1. jäsenellä, jolla on alle 25.000 jäsentä, yksi ääni, 

2. jäsenellä, jolla on 25.000 jäsentä tai enemmän, kaksi ääntä, 

3. jäsenellä, joka on säätiö, yksi ääni, kuitenkin niin, että sellaisella säätiöllä on kaksi ääntä, joka viimeisimmän tilitarkastetun ja 

vahvistetun tilinpäätöksensä mukaan on käyttänyt varoja vähintään kymmenen miljoonaa euroa (€10 000 000) vuodessa sellaisiin 

toimintoihin, joiden edistämiseksi yhdistys sääntöjen 3 §:n mukaisesti toimii. 

Hallituksella on oikeus tarvittaessa saada jäseneltä sen tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan vahvistama jäsenmäärätieto ja 

tilinpäätös. Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen 

puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.   

 

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. 

 

PROXY  We authorize Ms/Mr____________________________________________________ 

 

   to act on behalf of ______________________________________________________ 

     (the name of the association) 

 

at the Autumn Meeting of Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo 

ry 22 November 2022 at 3:30 p.m. 

• as a voting delegate [  ] 
• as an observer with the right to speak [  ]. **) 

 

   Place and date ________________________________________________________ 

          

 

   Sign(s)_________________________________   _____________________________ 

   conforming to the sign rules of your association. 

 

   Clarification(s)___________________________   _____________________________ 

    

We kindly ask you to send the scanned/photographed proxy to info@fingo.fi Friday 18 

November 2022 at the latest. 
 

**) The number of votes available to regular members at the General Meetings shall be determined as follows: 

1. members with fewer than 25,000 members shall have one vote; 

2. members with 25,000 or more members shall have two votes; 

3. members that are a foundation shall have one vote, while such foundations shall have two votes which, as reported in their latest 

audited and adopted financial statements, have spent at least ten million euros (€10 000 000) a year on such activities the promotion of 

which Fingo pursues under Article 3 of these By-Laws. 
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The Board shall, where necessary, have the right to obtain from members information about their number of members as well as their 

financial statements confirmed by their auditor or   operations inspector. The same person may only represent and use the voting rights 

of a maximum of three regular members at a General Meeting. Each regular member shall also have the right to send in two observers 

with the right to speak.   

 

Contributing members shall not have the vote at the General Meetings. 


