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KORSON ELÄKELÄISET ry
Pöytäkirja / Kevätkokous 2017

Aika:

27.3.2017

klo.14.00.

Paikka:

Vantaan Helmi

Metsolantie 4

Läsnä:

19 yhdistyksemme jäsentä (Liite1)

1. Kokouksen avaus, ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Mirja Ojanen totesi että kokouksesta on ilmoitettu Eläkeläiset
lehdessä sekä kotisivuilla ja avasi kokouksen sekä toivotti kaikki
tervetulleiksi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.
a.
b.
c.
d.

Kokousvirkailijoiden valinta:
Puheenjohtaja:
Mirja Ojanen
Sihteeri:
Esko Kanerva
Pöytäkirjan tark.: Marja-Terttu Hovi ja Maj-Britt Gustafsson
Äänten laskijat:
Marja-Terttu Hovi ja Maj-Britt Gustafsson

3. Esityslistan hyväksyminen:
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Ilmoitus asiat:
 Ilmoitus asioita ei ollut.
5. Vuoden 2016 toiminta ja tilikertomukset ja kuultiin
Toiminnantarkastajien lausunto.
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 Esko Kanerva luki toimintakertomuksen joka oli jaettu
jäsenistölle S – postitse ja kirjepostina 9.2.2017. (Liite 2).
 Mirja Ojanen selvitti tilikertomukset jotka hyväksyttiin
sellaisenaan.(Liite3)
 Tilikertomuksen tase kuultiin ja hyväksyttiin. (Liite 3).
 Toiminnantarkastus kertomuksen luki Aulis Joronen.
(Liite4).
 Markus Saaren aloitteesta selvitetään ilmaisesta
ilmoittamisesta Yhdistyksemme asioista Vantaan
Sanomien Yhdistykset palstalla.
6. Vahvistettiin vuoden 2016 toiminta ja tilipäätös ja vastuuvapaus
tilivelvollisille.
 Uuden kokouskäytännön mukaan tili ja vastuuvapauden
myöntämisen ajan voi toimia kokouksen puheenjohtaja.
 Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
7. Edustajat Aluejärjestön Syyskokoukseen.
 Varsinaiset edustajat ovat Marja-Terttu Hovi ja Mirja
Ojanen.
 Varaedustajat ovat Sirkka-Liisa Kanerva ja Esko Kanerva.
8. Muut asiat.

Puheenjohtaja Mirja Ojanen on selvitellyt mahdollisuuksia
uuden kokoontumistilan saamiseksi.
Hallitus valtuutettiin tekemään anomuksen
Ruusupaviljonki ry'n jäsenyhdistykseksi, Ruusupaviljongin
hallitukselle, joka myöntää osakkuuden mikä maksaa 120
euroa vuodessa, tämä oikeuttaa kokoontumiseen
kerranviikossa. Lukujärjestyksen mukaan Maanantain
iltapäivä on vapaana, eli sama aika koska olemme
aiemminkin kokoontuneet.
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Myönteisen päätöksen saatuamme aloitamme jo
syyskauden Ruusupaviljongilla.
Tilakeskus auttaa tilojen saamisessa jos ongelmia ilmenee.
 Puheenjohtaja toi esille toimihenkilöiden suuret työtaakat
ja kehotti jäsenistöä miettimään kesän aikana ratkaisua
ongelmiin. pitäisi päästä ratkaisuun yksi henkilö / tehtävä.
Nuorempia toimijoita toivotaan mukaan.
Jäsenistössämme on paljon iäkkäämpiä jäseniä jotka ovat
jo tehneet osansa, heille suotakoon jo lepo.
Yhdistyksen jatkuminen puhutti kokousta kovasti, sillä
toimijoita on hyvin vähän.
 Varkauden vierailulla saimme maskotiksi Mamu nuken
joka annetaan nyt Tepalle, hän toimittaa sen Kuuban
lapsille.
 Mölkyn pelipaikaksi ehdotettiin kenttää Ruusupaviljongin
vierestä.
9. Kokous päättyi:
Klo:15.20.

Vakuudeksi:
___________________

___________________

Puheenjohtaja
Mirja Ojanen

Sihteeri
Esko Kanerva

___________________

___________________

Pöytäkirjan tarkastaja
Marja-Terttu Hovi

Pöytäkirjan tarkastaja
Maj-Britt Gustafsson
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