VENESKOSKI-VIITALASEURA

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous
Aika: Tiistai 04.03.2014 klo:18.30
Paikka : Venestalo (os.Viitalantie 221,60640 Isokoski)
1.§Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
-paikalla Anu, Simo, Erkki, Hanna, Kari, Keijo,Jorma, Seppo ja Marika
- poissa Sanna-Maija ,Minna, Jussi
3§ Ilmoitusasiat
Kari Heinström ilmoitti uuden sähköpostiosoitteensa olevan
kari.heinstrom@poliisi.fi
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohdat
5§ EU- hankkeen, ylä- ja alakerran projektit, lattiatarjoukset ja työrako
Viidestä mattotarjouksesta Lakeuden lattia oy,Väripiirto oy,Tmi Pertti Harju,Tmi J.Kujanpää
Hartman ja värimiehet. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Hartmanin mattotarjous, jos Simo
ei saa parempaa tarjousta Värimiehiltä. Maton asennuksen osalta päädyttiin Tmi.J
Kujanpään tarjoukseen. Lattiamaton sopiva työrako on 25.3 alkaen. Tuolloin homma
aloitetaan ja kaikkien toivotaan olevan mukana, jotta matto saadaan asennettua ennen
uutta varausta. Bingo 7.4 jäisi täten väliin maton asennuksen takia.
6§ Saneeraushankkeen kökkäpäivät, talkookansion päivitys, vuosiraportti, hankepäiväkirja
Sovittiin seuraavat kökkäpäivät:

- keskiviikko 5.3
-tiistai 11.3 ja keskiviikko 12.3
-maanantai 17.3 ja keskiviikko 19.3 (siivous)
-tiistai 25.3 alkaa mattourakka siitä eteenpäin joka

päivä..
Talkookansio on Erkillä koneella. Anu hoitaa sen päivityksen, Vuosiraportin ja
hankepäiväkirjan tekemiseen Erkki lupasi kysyä Johanna Koskiahdetta.

7§ Katsaus kyläseuran taloustilanteeseen
Jorma Asiala toi esille seuran taloustilanteen. Taloustilanne näyttää ihan hyvältä.
Hankeraha riittää mattoprojektiin ja sitten pitää miettiä mitä tehdään hankkeen viimeisen
maksuerän kanssa.
8§ Kevätkokous oli 20.3.2013, toiminnantarkastajanlausunto -13 ja toimintakertomus,
tilinpäätös
Päätettiin pitää kevätkokous torstaina 20.3.2014 klo 18 Venestuvalla. Sari tekee
toiminnantarkastajan lausunnon ja Johanna tekee toimintakertomuksen -13,Jorma tekee
tilinpäätöksen. Suunniteltiin myös kevät tiedotteen jakamista
9§ Kiinnityksenhakupaperit
Sovittiin, että Erkki hoitaa kiinnityksenhakupaperit maanmittauslaitoksen toimistolle.
10§ Kyläkarnevaalit, liitteet
Hyväksyimme tarjouksen järjestää kyläkarnevaalit koululla 8.6 2014 klo 12-15. Kaikkia
hallituksen jäseniä tarvitaan järjestäjiksi. Päätettiin kysyä Sanna-Maija Thorsia
yhdyshenkilöksi tapahtumalle. Mahdollisia tapahtumia päivälle mietitään myöhemmin.
11§ Seuran nettisivut, yhteystiedot sivuille
Keijo on hoitanut kyläseuran nettisivut ja sinne yhteystiedot ajan tasalle
12§ Yhdistysrekisteriin tehty päivitys ja toimitettu Elyyn
Todettiin päivitys tehdyksi ja toimitetuksi.
13§ Muut asiat
-päätettiin pitää pääsiäiskokko entiseen tapaan 19.4
-kevätkokouksessa kiinnitystenhaku käsiteltävä omana pykälänä
14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.
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