VENESKOSKI-VIITALASEURA RY
Aika:
Paikka:

PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous no 2/2018

to 19.04.2018 klo 18:30
Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen klo 18:35

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvalaiseksi
Läsnä: Anu Yli-Renko(2/2), Ala-Holma Seppo(2/2), Asiala Minna(2/2), Lahdenperä
Marika(2/2), Rasku Seppo(2/2), Somppi Harri(2/2), Valli Kirsi(2/2) sekä Vedenjuoksu
Erkki(2/2)
Poissa: Hautanen Jussi(1/2), Simo Saarimäki(1/2),Heinström Kari(0/2), Kvist Keijo(0/2).

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§

Edellisen kokouksen 14.2.-18 pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin allekirjoituksin.

5§

Talous
Keskusteltiin talodellisesta tilantessa ja todettiin että talous on tällä hetkellä kunnossa.

6§

Tietosuoja-asetus
Keskusteltiin mitä yhdistyksen pitää tehdä uuden tietosuoja-asetuksen voimaantullessa.
Kukaan ei oikein tiedä mitä kaikkea asetus tuo tullessaan. Yhdistyksellä ei ole kerättyä
varsinaista jäsenrekisteriä, tiedetään mitkä taloudet ovat jäsenmaksun maksaneet ja osa
kyläläisistä on sähköpostilistalla.
Otetaan vielä paremmin selvää mitä meiltä tietosuoja-asetuksen voimaantulo vaatii.

7§

Kylien ja kaupunginosien kehittämisavustukset
Kehittämisavustuksen ideoita mietittiin ja päädyttii tekemään vapaamuotoinen anomus
kyläseuran 30-vuotis juhliin, jotka pidettäisiin elokuun 18 pv.
Juhlassa voitaisiin istuttaa jälleen uusi juhlapuu Venestalon ympäristöön, ruokailua, elävää
musiikkia, lapsille pieniä kilpailuja yms. Päivällä lapsille suunnattua ohjelmaa + aikuisille
iltajuhla.
Anu Yli-Renko ja Minna Asiala tekevät anomuksen.

8§

Remontit / talkoot
- lisäeristys puhallusvillalla, tarjoukset käytiin läpi. Tarjouksista valittiin Matti Lautamäki
( 30€/m3 = 2 puhallettua säkkiä, matkakorvaus 30€ hinta sis. ALV 24%)
- maalaukset; kuntosali, ulkorakennus, Venestalon paikkamaalaukset;
Erkki hommaa telat ym. maalauskökkä aloitetaan ti 24.4. klo 17. Venastalon
paikkamaalauksella.
Ulkorakennusta maalataan toukokuun aikana, jos yölämpötilat riittävät +10 astetta.
Kuntosalin maalauksesta Erkki kysyy.

- Venestalon pihapuiden kaato; puut merkitään ja kaadetaan kun piha on kuivunut.
- polttopuiden teko avantosaunalle; tehdään pitkin kevättä ja kesää.
- eteisaulan kappa putkien eteen; tehdään josain sopivassa vaiheessa, ei kiireellinen.
9§

Kuntosalille uuden laitteen hankinta?
Mietittiin onko kuntosalilla jokin laite mitä kuntoilijat eivät käytä. Voidaan tehdä kysely
kävijöille, onko jokin laite turha.
Uudesta laitteesta keskusteltiin ja juoksumatto sai paljon kannatusta.

7§

Ilmoitusasiat
Kyläseuran vakuutukset irtisanottu Fenniasta ja vakuutus on päättynyt 26.2.-18
Kilpailutuksen seurauksena uudet vakuutukset otettu LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa
Keskinäinen Vakuutusyhtiöstä.

8§

Muut asiat
Erkki lupasi tilata nuohoojan.
Latujen ajon korvauksesta Harrille keskusteltiin.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04

Kokouksen puolesta,
________________________________
Pj. Anu Yli-Renko

____________________________
sihteeri Minna Asiala

