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KEVÄTKOKOUS
aika: torstai 22.03.2012 klo 18:00
paikka: Venestalo (os. Viitalantie 221, 60640 Isokoski)
liitteet: esityslista
toimintakertomus 2011
tilinpäätös 2011
toiminnantarkastajien lausunto 2011
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anu Yli-Renko avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Yli-Renko poislukien pykälien 6 ja 7 käsittely, jolloin
kokouksen puheenjohtajana toimii Pasi Erkkilä. Sihteeriksi valittiin Johanna Koskiahde.
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sari Hautamäki ja Hanna Latvatalo.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä yhdistyksen
nettisivuilla yli 2 viikkoa ja kutsu on lähetetty alueen asukkaille kevättiedotteen yhteydessä.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
Sihteeri Johanna Koskiahde luki vuoden 2011 toimintakertomuksen.
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Rahastonhoitaja Jorma Asiala esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon.
Huomioitavaa on, että EU-hankeraha on verotuksenalaista tuloa. Lisäksi kyläseuran omaisuus on
listattava kattavasti.
7. Vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
Vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Pasi Erkkilän toimissa puheenjohtajana myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vastuuvapaus.
9. Tarkistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
Tarkistettiin syyskokouksessa päätetty vuodelle 2012 laadittu toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio.
10. Käsitellään muut asiat
Kylätalon saneerauskökkä pidetään taas keskiviikkona 28.3. Savityöpaja järjestetään Venestalolla
27.3. Pääsiäiskokko sytytetään lauantaina klo 19., myynnissä makkaraa ja arpoja. Tiedoksi;
kotiseutuliitolta ei saatu haettua avustusta.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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