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VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika ja paikka

17.3.2016 klo 18.00-19.40 seurarakuntasali

Osallistujat

Erillisen listan mukaan (ks. liite 1)

Vuosikokouksessa käsitellyt asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Niilo Pulkkinen avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.
2 Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinnat
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Männikkö ja
sihteeriksi Leena Luostarinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Sallinen ja Tapio Kilpeläinen.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitus on ollut Warkauden Lehdessä 8.3.2016, liite 2. Ilmoitus tulee
olla 7 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin, liite 3.
5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2015
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Niilo Pulkkinen esitteli tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2015, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
tilintarkastuskertomuksen liitteet 4,5 ja 6. Tilinpäätös vahvistettiin ja
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 sekä liittymis- ja
jäsenmaksut vuodelle 2016
Käytiin lävitse hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
vuodelle 2016, liitteet 7 ja 8. Jäsenmaksuksi vuodelle 2016 päätettiin edelleen
10 e ja kannatusjäsenmaksuksi yhdistyksiltä ja yhteisöiltä 20 e.
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Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten toimiaika on sääntöjen mukaan 2 vuotta
ja erovuorossa olleet Niilo Pulkkinen, Seppo Suutarinen, Ari Hamanen ja OlliPekka Kähkönen valittiin uudelleen ja uudeksi jäseneksi Hannu Mikkonen.
Hallituksen ulkopuoliseksi sihteeriksi valittiin Leena Luostarinen.

9 Toiminnantarkastajien (2) ja varatarkastajien (2) valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Raimo Laakso ja Kauko Asikainen ja
varatarkastajiksi Esko Ruuskanen ja Olli Koponen.
10 Hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkiot
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille
maksetaan matkakorvausta 0,22 e/ km asioitten hoitoon liittyvistä matkoista
omalla autolla. Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan.
11 Edustajien valinta muihin järjestöihin
Pohjois-Savon Kylät ry:n, Mansikka ry:n ja Kotiseutuliiton kokouksiin hallitus
valitsee edustajat keskuudestaan.
12 Vuosikokouksista ilmoittaminen
Warkauden Lehti päätettiin viralliseksi ilmoituslehdeksi. Lisäksi käytetään
mahdollisimman laajaa verkostoa hyväksi, www.sivut, sähköposti jne.
13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 .

Kokouksen vakuudeksi

Janne Männikkö
puheenjohtaja

Leena Luostarinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tapio Kilpeläinen

Pauli Sallinen

