Koijärven alueen kylät ry

Syyskokous 2018

Kokousaika:
Paikka:

18.11.2018 klo 14.00
Matkun kylätalo

Läsnä:
Heidi Cavén,
Piia Jokinen
Kaija Pajulampi
Timo Heikkilä
Asta Jaakkola
Tommi Syrjänen
Eija Latvateikari
Riikka Viljanen

Kakry puheenjohtaja
Kojon Nuorisoseura
Kojon Nuorisoseura
Kojo
Kojo
Matku, kyläyhdistysen pj
Matku
Matku

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Nykyinen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Piia Jokinen, sihteeriksi Heidi Cavén, pöytäkirjan
tarkistajaksi Riikka Viljanen ja Asta Jaakkola
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin
6. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun suuruus ja
kantotapa
Pidettiin samana kuin aiemmin 20 euroa. Rahastonhoitaja laskuttaa suoraan
yhdistyksiltä.
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Ei makseta palkkiota.
8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
Hyväksyttiin
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi
Ehdotettiin Pirjo Poutasta, joka on antanut suostumuksensa. Ehtona kuitenkin, että
saadaan yhdistykselle sihteeri ja varapuheenjohtaja. Pirjo Poutanen valittiin.

10. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle
Kyläyhdistykset ilmoittavat jäsenet.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa
Valittiin Leena Eerola ja Jyrki Koivula varsinaisiksi ja varaksi Seppo Jaakkola
12. Valitaan edustaja/edustajat alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin
Pirjo Poutanen valittiin edustajiksi tai hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti
13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 4§:n
määräämissä rajoissa
Päätettiin käyttää samaa kuin ennen.
14. Käsitellään muuta mahdolliset asiat, jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää tai
joista on tehty hallitukselle esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
kokousta.
Tulorekisterimuutoksen takia pitää muuttaa allekirjoitussääntöjä, verottaja vaatii
muutosta. Annetaan allekirjoitusoikeus puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle, ei
yhdessä kaksi erillistä allekirjoittajaa (kummallakin oikeus yksin allekirjoittajaa), sillä
Verottajan Suomi.fi -palvelu ei tunnista kahta yhdessä allekirjoittajaa. Päätettiin
syyskokouksessa allekirjoittajiksi puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.
Sääntömuutos puheenjohtajan kauteen
Jo aiemmin hallituksen kokouksessa on päätetty rajoittaa puheenjohtajan kausi 3 +
3 vuoteen, jottei kukaan toimintaan mukaan tuleva joutuisi kohtuuttoman piktän
aikajakson vetäjäksi. Sovittiin, että mikäli henkilö haluaa edelleen jatkaa em.
mainitun aikamäärän jälkeen, voidaan hänestä tehdä esim. varapuheenjohtaja
seuraavalle eli seitsemännelle kaudelle ja taas sen jälkeen valita varsinaiseksi
puheenjohtajaksi. Hallitus päätti viedä tämänkin asian samalla syyskokoukselle,
jotta saadaan sääntömuutokset vietyä yhdellä kaavakkeella PRH:n rekisteriin.
Päätettiin tehdä puheenjohtajan sääntömuutos.
15. Muut asiat
Keskusteltiin muiden yhdistysten mahdollisuudesta tulla mukaan. Todettiin että kuka
tahansa yhdistys voisi tulla mukaan. Toivottiin, että kaikille kylien yhdistyksille
järjestetään yhteinen tilaisuus, josta saataisiin mukaan lisää yhdistysjäseniä
Kakryyn.
16. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.35

Piia Jokinen
Puheenjohtaja

Heidi Cavén
sihteeri

Riikka Viljanen
pöytäkirjan tarkastaja

Asta Jaakkola
pöytäkirjan tarkastaja

