Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry:n vuosikokous
Pöytäkirja
Aika: 29.06. 2019 klo 12.30 alkaen |
Paikka: Kärkölän Kylätalo, Kärköläntie 1387, Pusula, Lohja
Läsnä: yhteensä 19 osallistujaa
1.

Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Sisko Knuth-Lehtola avasi vuosikokouksen muun
ilmoituksessa mainitun kokousohjelman jälkeen n. klo 14.00

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Ripatti, yksi yhdistyksen
perustajajäsenistä ja monivuotinen hallituksen puheenjohtaja.
Sihteerinä toimi hallituksen varapuheenjohtaja Sisko Knuth-Lehtola.

3.

Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Front ja Päivi Korpela, molemmat Salovedeltä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokousilmoitus julkaistiin Kärkölän Käärössä nro 22, 2019 toukokuun alussa, Karkkilan
Tienoon kesänumerossa 2019 kesäkuun alussa ja lisäksi paikallisille ilmoitustauluille jaettiin
kokousilmoituksia. Jäsenille tiedotettiin kokouksesta myös sähköpostitse ja normaalin postin
kautta. Kokous oli siis asiallisesti ja hyvissä ajoin ilmoitettu. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 19
osallistujaa (LIITE 6). Laillisuus ja päätösvaltaisuus voitiin todeta.
5.

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Hallituksen varapuheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen v. 2018 (LIITE 1),
joka oli pääosin julkaistu myös Kärkölän Käärössä 2019.
Taloudenhoitaja Jorma Nyman esitteli v. 2018 tilinpäätöksen, joka osoittaa 314€
ylijäämää. Tase on 4192 € (LIITE 2).
Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastaja Arja Isotalo-Teittisen
lausunnon yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätöksestä; lausunto oli puoltava.
(LIITE 3).

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Kokous vahvisti tilinpäätöksen v. 2018 ja antoi hallitukselle vastuuvapauden.

7.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksu
Taloudenhoitaja esitteli tulevan toimintakauden tulo- ja menoarvion (LIITE 4). Jäsenmaksu (20€
vuodessa) ja perhejäsenmaksu (eli yhdistyksen jäsenen perheen muut jäsenet, 10 € vuodessa)
päätettiin pitää ennallaan. Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua.
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Hallituksen varapuheenjohtaja Sisko Knuth-Lehtola esitteli yhdistyksen
toimintasuunnitelman tulevalle toimintakaudelle (LIITE 5).
Valitaan hallituksen puheenjohtaja

8.

Hallituksen puheenjohtajan Kirsti Husgafvel-Pursiaisen 2-vuotinen toimikausi
jatkuisi vielä vuoden. Hän on ilmoittanut olevansa estynyt hoitamaan kautta
loppuun.
Kokous valitsi varapuheenjohtaja Sisko knuth-Lehtolan (Salovesi) puheenjohtajaksi
lopulle 2-vuotiskaudelle eli vuoden 2020 vuosikokoukseen asti.
9.

Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet tulevaksi
toimikaudeksi
Hallituksen jäsenistä erovuoroinen on Sari Front (Salovesi), joka on ilmoittanut
olevansa käytettävissä seuraavalle toimikaudelle.
Kokous valitsi Sari Frontin hallitukseen jatkokaudeksi.
Hallituksen jäsenistä erovuoroinen on myös varapuheenjohtajana toiminut Sisko
Knuth-Lehtola (Salovesi). Vuosikokous valitsi Sisko Knuth-Lehtolan
puheenjohtajaksi vuoden 2020 vuosikokoukseen asti.
Hallituksessa on ollut kuluneella toimikaudella kuusi jäsentä puheenjohtajan lisäksi
ja koska säännöt sallivat kuusi ja asiantuntijajäseniä, kokouksessa oli mahdollisuus
valita yksi uusi jäsen hallitukseen ja lisäksi asiantuntijajäsen. Kokous valitsi uudeksi
jäseneksi Arja Isotalo-Teittisen (Saarijärvi) ja asiantuntijajäseneksi Maria Viitasen
(Salovesi).
Hallituksen kokoonpano toimikaudella 7/2019 – 7/2020 on siis: Pirjo Ahonen
(Saarijärvi), Sari Front (Salovesi), Eerik Lehto (Salovesi), Eija Nurmi (Salovesi),
Jorma Nyman (Salovesi), Arja Isotalo-Teittinen (Saarijärvi) ja asiantuntijajäsen
Maria Viitanen (Salovesi) ja puheenjohtajana Sisko Knuth-Lehtola (Salovesi),

10.

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Salmen (Salovesi) ja varahenkilöksi Pirjo
Ripatti (Saarijärvi).

11.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa mainittu muu kokousohjelma edelsi varsinaista vuosikokousta.

12.

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 14.40.

Vakuudeksi:

Harri Ripatti, kokouksen puheenjohtaja

Sari Front, pöytäkirjan tarkastaja

Sisko Knuth-Lehtola, kokouksen sihteeri

Päivi Korpela, pöytäkirjan tarkastaja
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