PÖYTÄKIRJA

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry,
Sääntömääräinen syyskokous 2018

Aika:
Paikka:

torstai 15.11.2018 klo 18.00 – 19.08
Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

Pöytäkirja
1.

Kokouksen avaus.
Päätös: Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen klo 18.05.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kamula, sihteeriksi Esa Aunola,
pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Pelkonen ja Keijo Pylväs.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille kaksi viikkoa aikaisemmin kirjeitse,
kokouksesta on tiedotettu sähköpostitse ja yhdistyksen nettisivulla www.ppkylat.fi on ollut
kokouskutsu. Paikalla oli kaksitoista yhdistyksen jäsentä (osanottaja/valtakirjalista
liitteenä). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5.

Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, tukijäseninä eli kannattajajäseninä olevien
yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta.
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esittämät ja toiminnanjohtaja Aunolan esittelemät
Toimintasuunnitelma 2019:n, tulo- ja menoarvio 2019:n sekä jäsenmaksujen pitämisen
vuoden 2018 tasolla (henkilöjäsen 10 euroa, yhdistysjäsen 30 euroa, kannattajajäsen 200
euroa).

6.

Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan eli pj + yhdeksän jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

7.

Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkioita, päätetään
maksetaanko toiminnantarkastajille palkkiota. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille
jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden
suuruudesta.
Päätös: Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkiota, matkakustannukset
korvataan VES:n mukaisesti. Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämänsä palkkio.
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8.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen puheenjohtajaksi 2019 Matti Heikkinen.

9.

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi
kalenterivuodeksi. *)
Päätös: Päätettiin valita seuraavat erovuorossa olevat jatkamaan hallituksessa kaksi
kalenterivuotta (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Heino Ervasti (Lea Mikkonen),
Heikki Niemelä (Heikki Kumpula) ja Matti Leiviskä (Seija Junno). Tutkimuksen edustajaksi
valittiin Paula Syri (Matti Järvi), nuorten edustajaksi valittiin Mirja Mertala (Sirkka
Vahtola). Juha H. Kukkohovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Lauri Pelkonen,
koska Riina Rahkila oli pyytänyt eroa tehtävästä.

10.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Päätös: Päätettiin valita vuoden 2019 toiminnantarkastajaksi Ilkka Kiviniemi (HT) ja
varalle Esa Harttunen (KHT).

11.

Käsitellään muut päätettäväksi esitetyt asiat.
Päätös: Ei muita päätettäviä asioita.

12.

Kokouksen päättäminen.
Päätös: Puheenjohtaja Matti Kamula päätti kokouksen klo 19.08.

___________________________________
puheejohtaja Matti Kamula

____________________________________
sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat:

___________________________________
Lauri Pelkonen

____________________________________
Keijo Pylväs

*) Erovuorossa: Heino Ervasti (Lea Mikkonen), Heikki Niemelä (Heikki Kumpula), Matti
Leiviskä (Seija Junno), Matti Järvi (Paula Syri), Miia Konttinen (Sirkka Vahtola).

