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Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 26.4.2015 

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N KULUKORVAUKSET 

PIIRIKOKOUKSET 

1. Piirinkokouksen talousarviossa huomioitavat asiat: 

1.1. Piirikokoustalousarviossa tulee ottaa huomioon, että ilmoittautumismaksua ei peritä 

piirisihteeriltä, piirihallituksen eikä järjestävän kerhon jäseniltä eikä Governorin erikseen 

nimeämiltä piirikokoukseen kutsuttavilta henkilöiltä. 

1.2. Kokoukseen kutsuttujen ulkopuolisten esiintyjien kulut tulee sisällyttävä 

piirikokoustalousarvioon. 

2. Piirin varoista maksettavat piirikokouskulut 

2.1. Piirin varoista maksetaan piirihallituksen, piirisihteerin, parlamentaarikon, Governorin 

kokoukseen kutsumien toimikuntien puheenjohtajien, parillisen vuoden syksyn piirikokoukseen 

osallistuvien kautensa päättäneiden Governorin ja rahastonhoitajan sekä Governorin erikseen 

nimeämien henkilöiden matkakulut edullisinta kulkuneuvoa käyttäen ja majoituskulut kahden 

hengen huoneessa. Muut piirikokouskulut kaikki edellä mainitut maksavat kukin itse. 

2.2. Piirin varoista maksetaan Zonta Internationalin hallituksen edustajan ja oman piirin 

kansainvälisen hallituksen jäsenen kokouskulut. Lisäksi piiri maksaa kansainvälisen edustajan 

majoituskulut, matkat piirin sisällä ja yläpidon välittömästi ennen ja jälkeen piirikokouksen. 

2.3. Piirin kongressirahastosta maksetaan piirikokoukseen osallistuvien delegaattien (kerhojen 

edustajien) matkakulut edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Suositellaan, että kerho maksaa 

delegaatilleen vähintään piirikokouksen ilmoittautumismaksun. Muut kokoukseen osallistuvat 

maksavat itse matkat, majoituksen ja kokouskulut. Mikäli kerho on saanut valtakirjan (proxyn), sen 

antanut kerho osallistuu piirikokouskuluihin kerhojen keskenään sopimalla tavalla (esimerkiksi 

puolet piirikokouksen ilmoittautumismaksusta) maksamalla sovitun osuuden kerholle. 

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET 

Piirihallituksen kokouskulut maksetaan piirin varoista vuotuisen hyväksytyn talousarvion mukaan. 

Piirihallituksen jäsenille, parlamentaarikolle ja muille kokoukseen kutsutuille maksetaan 

matkakulut edullisimman kulkuneuvon mukaan ja mahdolliset majoituskulut kahden hengen 

huoneessa. 
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KEVÄTSEMINAARIT 

Suositellaan, että kerho maksaa vähintään ainakin yhden kevätseminaariin osallistuvan jäsenensä 

kevätseminaarin ilmoittautumismaksun. 

TOIMIKUNNAT 

Piirin talousarviossa voidaan osoittaa varoja toimikuntien käyttöön. Toimikuntien puheenjohtajat 

esittävät kululaskunsa korvausta varten tai pyytävät ennakkoa rahastonhoitajalta. Korvaukset 

hyväksyy Governor. 

ALUETAPAAMISET JA KERHOJEN TILAISUUDET 

Governorin tai hänen edustajansa sekä Area Directorin (aluejohtajan) tai Vice Area Directorin 

(vara-aluejohtajan) matkakulut oman alueen kokouksiin ja kerhojen tilaisuuksiin korvataan piirin 

varoista edullisimman kulkuneuvon mukaan. Järjestävä kerho vastaa kustannuksista paikan päällä 

ja pyrkii järjestämään tarvittaessa majoituksen. 

Piirin talousarviossa on varattu varoja aluetapaamisten (kokoukset, seminaarit) järjestämiseen. 

Näistä varoista kunkin alueen aluejohtaja hakee Governorilta oman alueensa aluetapaamisten 

järjestelyihin varoja esittämällä kuluselvityksen Governorille, joka päättää kulujen hyväksymisestä 

talousarvion puitteissa. 

YLEISKOKOUS (CONVENTION) 

Piirihallitus tekee ehdotuksen kongressirahastosta maksettavasta delegaattikorvauksesta, jonka 

piirikokous vahvistaa. Delegaattikorvauksen maksamisen edellytys on, että delegaatti osallistuu 

kaikkiin Zonta Internationalin yleiskokouksen varsinaisen kokousohjelman tilaisuuksiin. Piiri 

suosittaa, että kerho maksaa omalle delegaatilleen vähintään ilmoittautumismaksun. Mikäli kerho 

on saanut valtakirjan (proxyn), sen antanut kerho osallistuu yleiskokouskuluihin kerhojen 

keskenään sopimalla tavalla (esimerkiksi puolet ilmoittautumismaksusta yleiskokoukseen) 

maksamalla sovitun osuuden kerholle. 

Virkansa jättävän ja virkaan astuvan Governorin matka- ja majoituskulut sekä ilmoittautumismaksu 

korvataan piirin varoista. 


