VENESKOSKI-VIITALASEURA RY
Aika:
Paikka:

PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous no 2/2016

ti 04.10.2016 klo 18:00
Venestalo, Vitalantie 221, 60640 Isokoski

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä: Anu Yli-Renko, Seppo Ala-Holma, Minna Asiala, Marika Lahdenperä, Henrietta Maja,
Simo Saarimäki sekä Sanna-Maija Thors.
Poissa: Jussi Hautanen, Kari Heinström, Keijo Kvist ja Harri Somppi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Asiala.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kevätkokouspöytäkirja -16 käytiin läpi, allakirjoitukset pitää Harrin hakea, jonka jälkeen
voidaan pöytäkirja laittaa nettisivuille.

5§

Talous
Minna esitteli kyläseuran taloudellista tilannetta. Todettiin että seuraavia suurempia
investointeja on lämmitysöljyn tilaaminen talveksi, sekä käyttövesiputkien vaihto, joka
täytyy tehdä mahdollisuuksien mukaan melko pian.

6§

Syyskokous asiat
Päätettiin että sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 09.11.-16 alkaen klo
18.00 kahvitarjoilulla, varsinainen kokus aloitetaan klo 18.30
– vuoden 2017 toimintasuunnitelman tekee Sanna-Maija.
– vuoden 2017 talousarvion tekee ja esittelee rahastonhoitaja Jorma Asiala.
– puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2017
– hallituksen jäsenten valinta toimintakaudelle 2017
– mahdolliset toiminnan- ja vara toiminnantarkastajat pitää kysyä ennen kokousta.

7§

Ilmoitusasiat
–

Nettisivut saatu vihdoin jälleen toimimaan. Keijon pitää päivittää sinne puuttuvat
pöytkirjat, syyskokus 2015, kevätkokous 2016.

–

Avantosaunan tilanne; kausi alkoi la 01.10. klo 17-19 ja saunaa lämittää käyttäjät aina
keskiviikkoisin ja lauantaisin. Puita lämmityseen löytyy, niitä pitää vain siirtää
Venestalolta murskalle lisää.

–

Kuntosalin tilanne; siivousrinki pelaa ja vakikäyttäjiä suht mukavasti. Syyskausimaksuja
maksanut 16 henkilöä, loput käyttökertojen mukaan.

8§

Muut asiat
Joulunavaus Venestalolla järjestetään ke 30.11. alkaen klo 17:30
Anu kysyy tuleeko seurakunta jälleen mukaan, Minna kysyy Annelilta ehtiikö pitämään
satunurkkausta, Sanna-Maija ja Marika + Henrietta miettivät askarteluja. Lisäksi
kasvomaalausta, puuron keittoa, ongintaa, joulupukki. Peritään sisäänpääsymaksu.
Sanna-Maija tekee syystiedotteen, mihin laitetaan tiedoksi syyskokus, avantosauna, bingo
joka maanantai ja maininta joulunavauksesta. Syystiedote jaetaan postilaatikkoihin ja
laitetaan nettisivuille.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:27

Kokouksen puolesta,
pj. Anu Yli-Renko

Minna Asiala

