Kirmusjärven suojeluyhdistys ry

Vuosikokouksen esityslista
Aika:

lauantaina 6.8.2022 klo 11.00

Paikka: Sammatin maamiesseurantalo; Sampaala, Sammatti

Kokousasiat:
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eeva Eitsi

1 Valitaan kokoukselle
a.
puheenjohtaja
b.
sihteeri
c.
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d
kaksi ääntenlaskijaa
2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Länsi-Uusimaa lehdessä keskiviikkona 23.7.2022
ja kutsu on ollut nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla heinäkuusta alkaen ja
kutsu on julkaistu myös kesäkuussa 2022 lähetetyssä jäsenkirjeessä.
Kutsu sääntöjen mukaan julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta.
3 Esitetään edelliseltä toimikaudelta yhdistyksen
a. toimintakertomus
esittely Eeva Eitsi
b. tilipäätös
esittely Raimo Hakola
c. toiminnantarkastajien lausunto
esittely seinälle
Materiaali nähtävissä yhdistyksen kotisivulla netissä 2.8.2022 alkaen.

4 Vahvistetaan
- tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien
lausunto antavat aihetta.
5 Vahvistetaan alkanutta toimintavuotta varten
a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio

esittely Eeva Eitsi
esittely Raimo Hakola

ESITYKSET OVAT KOTISIVULLA NETISSÄ
c. jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenille.
- hallitus esittää, että jäsenmaksu on 20 euroa ja jäsenistöltä pyydetään vapaaehtoista tukimaksua valmistauduttaessa uusien kosteikkohankkeiden käynnistämiseen vuosina 2022 - 2023
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6 Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
a. käytäntönä on ollut ettei palkkioita ole maksettu
7 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä
Aiemmat: Juha Hanninen ja Pentti Uittamo, varalla Jouko Komulainen ja
Simo Pelto-Timperi
Juha Hanninen ja Pentti Uittamo eivät ole enää käytettävissä.
8 Päätetään hallituksen jäsenten määrä (pj + 6 – 13) ja valitaan hallituk
sen puheenjohtaja, jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä
erovuoroisten tilalle.
Nykyisen hallituksen kokoonpano:
puheenjohtaja
jäsenet

Eeva Eitsi
Osmo Suihko
Raimo Hakola
Jim Röppänen
Tero Takki
Jukka Repo
Janne Käpylehto
Petri Sonkeri

erovuorossa 2022
erovuorossa 2023
erovuorossa 2023
erovuorossa 2024
erovuorossa 2022
erovuorossa 2022
erovuorossa 2024
erovuorossa 2024

Sääntöjen mukaan puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta
Vuoden 2020 vuosikokous velvoitti hallituksen valmistelemaan toimia
joilla päästäisiin sääntöjen mukaiseen 1/3 hallituksen jäsenten erovuororytmiin.
Hallitus esittää, että vuoden 2020 päätöstä hallituksen jäsenistä muutetaan siten, että vuonna 2022 olisivat erovuorossa Jukka Repo ja Tero Takki, 2023
erovurrosa olisivat Osmo Suihko ja Raimo Hakola ja 2024 erovuorossa olisivat
Petri Sonkeri ja nyt uudelleen valittava Jim Röppönen
Jukka Repo ei ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään
9 Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
Kokoukselle ei ole esitetty muita asioita
12 Kokouksen päättäminen
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