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Aika

6.4.2014 klo 14.00 – 16.00

Paikka

Teuron kylätalo

Asiat
1. Kokouksen avaus
- Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Teuvo Viitala, sihteeriksi Toni Pekka. Pöytäkirjan
tarkastajaksi Vesa Pehkonen ja Timo Pekka. Äänenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa, jos
jokin asiakohta vaatii äänestystä.
- Ehdotusta kannatettiin.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähtenyt noin kuukautta ennen kokousajankohtaa
sähkö- tai kirjepostilla.
- Todettiin läsnäolijoiden määrä: 8, joista 4 yhdistyksen hallituksen jäsentä.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Ehdotettiin kokouskutsusta poikkeavaa työjärjestystä, joka hyväksyttiin.
- Kokouken pöytäkirja on kirjoitettu uuden työjärjestyksen mukaan.
5. Esitetään tilinpäätös sekä tilannekatsaus mittaustulosten jälkeisestä selvitystyöstä
- Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toiminnan vuodesta 2012 alkaen (vuosikertomus) ja
antoi tilannekatsauksen mittaustuloksista ja sen jälkeisestä selvitystyöstä.
- Keskusteltiin yhdistystoiminnan jatkosta ja jatkotoimenpiteistä.
- Yhteenvetona keskustelusta voidaan todeta, että yhdistyksen toiminnan päättäminen olisi
väärä signaali alueen järvivesien suojelun kannalta. Suojeluyhdistyksen toimintaa jatketaan.
Tämä tarkoittaa monilta osin uutta hallitusta ja uusia toimijoita, joka esittää
toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2015. Lisäksi päätettiin, että
Teuron osakaskunnan vesijättörahoja Uljas- ja Rautijärven osalta tiedustellaan ja
osallistutaan seuraavaan Teuron osakaskunnan kokouksen.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja tilinpäätös vahvistettiin.
7. Päätetään, kuinka laaditaan ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio
- Ehdotettiin, että yhdistykselle valitaan uusi hallitus tammikuussa 2015 pidettävässä
kokouksessa.
- Ehdotettiin, että uusi hallitus valmistelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion
vuodelle 2015, jotka hyväksytään/vahvistetaan varsinaisessa vuosikokouksessa huhtikuussa.
- Päätettiin toimia ehdotusten mukaisesti.
8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä
kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
- Keskusteltiin jäsenmaksun tasosta. Ehdotettiin korotusta 40 euroon.
- Päätettiin säilyttää jäsenmaksu ennallaan 20 €/vuosi.
- Maksuohjeet vuoden 2014 jäsenmaksun maksamiseen lähetetään toukokuun loppuun
mennessä.
9. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

PÖYTÄKIRJA

1/2014

Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdisty ry
14.4.2014
2
________________________________________________________________________________
- Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä tulee olla puheenjohtaja ja
vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä.
- Nykyinen hallitus teki tiedonannon jatkamismahdollisuuksistaan.
- Keskusteltiin mahdollisista uusista hallitusjäsenistä ja hallitusjäsenten lukumäärästä.
- Ehdotettiin, että nykyinen hallitus jatkaa tammikuuhun 2015 saakka.
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden
tilejä
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Kimmo Leino ja varatoiminnantarkastajaksi Soile
Keskinen
11. Muut asiat
- Päätettin, että muotoillaan yhdistyksen jäsenistölle kirje, jossa todetaan keskeiset
yhdistysasiat ja pyritään motivoimaan toimijoita mukaan. Kirje pyritään lähettämään
huhtikuun aikana.

