PRO SORKKALAN SEUTU R.Y.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous ravintola Myllyssä 29.3.2012

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Lampinen avasi kokouksen klo 18.50
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aki Lampinen, sihteeriksi Kirsi
Virolainen ja pöytäkirjantarkistajiksi Hannu Lampinen ja Kari Kinos.
3§Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on siten
päätösvaltainen.
4§ Osanottajien toteaminen
Kokouksessa todettiin olevan läsnä 12 yhdistyksen täysivaltaista jäsentä,
todettiin osanottajien läsnäolo- ja puheoikeus (osallistujaluettelo liite 1).
5§ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Kokouksessa ei ollut henkilöitä, joille olisi voitu myöntää puhe- ja
läsnäolo-oikeus.
6§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
7§ Vuoden 2011 vuosikertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2011 vuosikertomus (liite 2).
8§ Toimintakauden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen
ja toiminnantarkastajan lausunto
Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (liite 3).
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös (liite 4) ja myöntää hallituksen jäsenille
vastuuvapaus.

9§ Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion
hyväksyminen vuodelle 2012
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä
muodossa (liite 5).
10§ Liittymis- ja jäsenmaksusta päättäminen
Jäsenmaksuksi päätettiin 7 euroa jokaiselta aikuisjäseneltä.
Kannattajajäseninä olevilta yhteisöiltä ja yrityksiltä jäsenmaksu on 30
euroa. Liittymismaksua ei peritä.
11§ Henkilövalinnoista päättäminen
Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet Tarja Laurunen, Hannu Lampinen
ja Kari Kinos valittiin uudelleen kaksivuotiskaudelle.
12§ Valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jukka- Pekka Tanskanen ja varalle Kauko
Järvensivu.
13§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista
Päätettiin, ettei palkkioita makseta.
14§ Valitan edustajat muihin järjestöihin
Valittiin Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikuntaan (OKYT)
Anitta Lampinen, joka jo toimii toimikunnan puheenjohtajana ja Kari
Kinos.
15§ Muut asiat
Ehdotettiin, että valokuvanäyttelyä tarjotaan myös Lentoaseman
kakkosterminaaliin, Hyrsingin koululle ja Pirkkalan ABC:lle.
Päätettiin, että annetaan kannatusyritysjäsenille mahdollisuus saada
yrityksensä logo ja linkki omille kotisivuilleen www.sorkkalan.net sivuilta.

16§ Ilmoitusasiat
Jäsenistöä kehotettiin seuraamaan säännöllisesti yhdistyksen kotisivuja
osoitteessa www.sorkkala.net.
Sivuja päivitetään säännöllisesti ja toivotaan, että jäsenet toimittavat
aineistoa ei kaupallisista tilaisuuksista ja tapahtumista osoitteeseen
kirsi.virolainen@elisanet.fi

Ehdotettiin, että kyläläiset voisivat ilmoittaa alueella tekemistään
luontohavainnoista, jotka lisätään sivustolle.
18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Aki Lampinen päätti kokouksen klo 19.50
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