PRO SORKKALAN SEUTU R.Y.
Yhdistyksen säåintömääräinen kokous ravintola Mvllvssä 201 1-03-2g

1$ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Lampinen avasi kokouksen klo I g.15

2$ Kokouksen järiestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kauko Järvensivu,
sihteeriksi Kari Kinos ja
pöytäkirj antarki staj iksi Pentti Kuusj ärvi j a Hannu Lampinen

3$Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on siten

päätösvaltainen

.

4$ Osanottajien toteaminen
Kokouksessa todettiin olevan läsnä 15 yhdistyksen täysivaltaista jäsentä

Liite

1

5$ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Kokouksessa ei ollut henkilöitä, j oille olisi voitu myöntää puheIäsnäolo-oikeus

ja

6$ Kokouksen työiärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työj iirj estykseksi muutamien numero
virheiden korjausten jälkeen

7$ Vuoden 2O1O vuosikertomuksen hyväksyminen
Hyviiksyttiin vuoden

201 0 vuosikertomus

Liite2

8$ Toimintakauden 2OO9-{1-O3 - 2010-12-31
tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnan. ja talouden

tarkastajan lausunto
Kuultiin toiminnan- ja taloudentarkastaj an lausunto Liite 3
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös Liite 4 ja myöntää hallituksen jäsenille
vastuuvaDaus

9$ Toimintasuunnitelman ja tulo- ia menoarvion

hyväksyminen vuodelle 2O{ 1
Hyväksyttiin suunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä muodossa

Liite

1O$

5

Liittymis- ja jäsenmaksusta päättäminen

Jäsenmaksuksi päätettiin entinen eli viisi euroajokaiselta aikuisj äseneltä.
Kannattajaj äseninä olevilta yhteisoiltaja yrityksiltä jäsenmaksu on 25
euroa. Liittymismaksua ei peritä.

I

{$ Henkilövalinnoista päättäminen

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anitta Lampinen
Hallitukseen valittiin erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle Tarj a
Laurunen, Kirsi Virolainen, Aki Lampinen ja Hannu Lampinen

{2$ Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Valittiin tilintarkastajaksi Jukka- Pekka Tanskanen ja varalle Kauko
Järvensivu

{3$ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista
Päätettiin. ettei nalkkioita makseta.

14$ Työryhmien jäsenten lisääminen ja vastuuhenkilöt
Päätettiin, että historia työryhmän vetäjåinä toimii edelleen Pentti
Kuusjärvi ja tapahtumatyöryhmää vetää edelleen Kaisa Kallioluoma.
Työryhmät täydentävät itseään tarpeen mukaan.

15$ Valitan edustajat muihin järjestöihin
Valittiin Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikuntaan (OKYT)
Anitta Lampinen, joka jo toimii toimikunnan puheenjohtajana ja Hannu

Lampinen

16$ Muut asiat
Pentti Kuusjärvi keftoi valokuvausnäyttelyn järjestelyiden nykyvaiheesta.
Keskusteltiin kyläyhdistysten yhteistyöstä.

17$ llmoitusasiat
Jäsenistöä kehotettiin seuraamaan säännöllisesti yhdistyksen kotisivuja
oso i I reessa rlr,rrry.salkLab.ls1.

sivuja päivitetäiin säännöllisesti ja sinne voijäsenetkin toimittaa aineistoa
ei kaupallisista tilaisuuksista osoitteeseen hannr_r.lampinen@elisanet.fi
Pro Sorkkalan Seutu r.y:n toimialue kattaa nykyisin koko Hyrsingin
koulun oppilaaksiottoalueen, koska Hyrsingin kyläyhdistys on lofettanut
toimintansa.

{89 Kokouksen päättäminen
Puheenj ohtaj a Kauko Järvensivu päätti kokouksen
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Pentti Kuusjärvi
pöytäkirj antarkistaj a

Hannu Lampinen
pöytiikirj antarkistaj a

