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Pihkainmäen kyläyhdistys ry 2019 vuosikokouksen pöytäkirja
Aika:

Keskiviikko 20.2.2019 klo 18.00

Paikka:

Koulun ruokala

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Päivi Kokkoniemi avasi kokouksen klo 18.03

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kokkoniemi, sihteeriksi Susanna Kukkonen
ja pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Airaksinen ja Mikko Kukkonen.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
Hyväksyttiin muutoksitta.

5.

Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Heli esitteli taseen ja tuloslaskelman. (Harri saapui klo 18.16)
Päivi esitteli vuosi (toiminta-) kertomuksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon,
jonka ovat allekirjoittaneet Anna Hartikainen ja Mikko Kukkonen.

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä.
Hallituksen ulkopuolinen henkilö myönsi vastuuvapauden.

7.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle toimikaudelle
Esiteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Nämä
hyväksyttiin. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin; perhejäsenmaksu 20 € ja
yksittäisjäsen 10 €. Uudelle asukkaalle annetaan mahdollisuus liittyä kyläyhdistyksen
jäseneksi, ensimmäinen kuluva kalenterivuosi maksuvapaana. Henkilöt nimetään
jäsenluetteloon heidän ilmoituksellaan. Sitä kautta vakuutus on heillä voimassa.
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8.

9.

10.

11.

Kyläyhdistyksen sääntömuutos.
Keskusteltiin sääntöjen muuttamisesta. Keskustelun jälkeen äänestettiin kahdesta
vaihtoehdosta ja hyväksyttiin seuraava sääntömuutos:
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Kaksi jäsentä voi olla erovuorossa ja
puolet edellisen hallituksen jäsenistä on jäätävä uuteen hallitukseen. Jos erovuoroisia
on enemmän, lähtijät arvotaan.
Toiminnantarkastajien lukumäärä on 2 henkilöä (ei samasta taloudesta) ja yksi
varahenkilö.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kokkoniemi.
muut varsinaiset jäsenet: Ulla Airaksinen, Hannu Kanerva, Tarja Kantoluoto, Heli
Koistinen, Veli-Matti Lehtonen, Tiina Mikkonen,
Uutena jäsenenä: Sinikka Ukkonen. Varajäseniksi Kati Romppanen, Sami Varis ja Sami
Kekäläinen.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsen
Uuden hallituksen jäsenet jääväsivät itsensä valinnan ajaksi. Toiminnantarkastajiksi
valittiin Mikko Kukkonen ja Toni Matkaselkä. Anna Hartikainen valittiin varahenkilöksi.
Kyläyhdistyksen jäsenyydet
Kyläyhdistys jatkaa Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenenä.

12.

Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Jaetaan tiedote jäsenmaksuista ja lähiaikojen tapahtumista.

13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.
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