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Kokonj ärven Suoj eluyhdistys Ry vuosikokous

Aika: 24.9.2022 klo 15.00
Paikka: Välkkilän nuorisoseurantalo
Paikalla:

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juha Lahti.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytiikirjantarkastaj ien ja
äärrter*askij o iden val inta

Puheenjohtajaksi valiuiin Juha Lahti, paitsi pöytäkirjan kohdan 6

puheenjohtajaksi Hannes Kulmala, sihteeriksi Tomi Laaksonen ja
pöytrikirjan tarkastajiksi Juha Sulkonen ja Pekka Mäkelä.
Äantenlaskijat sovittiin valittavaksi tarpeen mukaan. Tarvetta ei
tullut kokouksen aikana.

Kokouksen laillisuuden j a p?iätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin Urj alan S anomissa j a yhdistyksen
kotisivuilla sääntöj en mukaisesti vähintiiän 1 4 vuorokautta etukäteen.
Puheenj ohtaj a totesi kokouksen lailliseksi j a päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työj ärjesfyksen hyväksyminen

Kokoukselle hyväksyttiin esitetty työj ärj estys.

5 . Tilinpäätös, toimintakertorrurs j a toiminnanfarkastaj an lausunto

Puheenj ohtaj a esitti toimintakertomuks en 2A2l -2022.

Puheenj ohtaja esiui toiminnantarkastaja Jukka Mäkitalon lausunnon,
j ossa toiminnantarkastaj a puoltaa lausunnossaan vasfuuvapauden
myöntämistä asianosaisille tilikauden I .5.2A21 - 30.4.2022 ajalta.
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6. Tilinpäätoksen vahvistaminen ja vastuuvapauden mydntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle
vasfuuvapauden.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekii jäsen- ja
liittymismaksuj en suuruudet sekä hallituksen j a
toiminnantarkastaj ien palkkiot

Puheenjohtaja esimi toimintasuunnitelman 2A22-2023 ja tulo- ja
menoarviot kaudelle 2022-2AX, jotka kokous tryväksyi.

Jäsenmaksuksi esiteffiin 30 e/v jäsenmaksu , 5A efu perhemaksu,
maksimissaan 2 jäsentä, jotka on nimettävä sekä 100 e/v
yritysmaksu, j otka hyväksyttiin. Yritysmaksun maks ur at saavat
diplomin.

Hallitukselle j a toiminnantarkastaj ille ei makseta palkkiota.

8. Puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet

erovuoroisten tilalle

Yhdistyksen hallituksen j äsenistä olivat eroanorossa Tomi
Laaksonen, Juha Lahti, Pekka Mäkelä ja Juha Sulkonen. Nykyinen
hallitus jatkaa. Juha Lahti jatkaa puheenjohtajana.
Kokous hyväksyi esityksen.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaaja heille
v arato iminnantarkastaj at

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Eskola ja vara
to iminnantarkastaj aksi Jukka Mäkitalo.
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10. Muut kokouskutsussa mainifut asiat

Ei tullut esille muita asioita

I 1. Kokouksen påiättiiminen

Puheenj ohtaj a pdiitti kokouksen.

Juha Lahti
Puheenjohtaja

P öytäkirj an tarkastaj at :

Varl*kel, *-
Pekka Mäkelä

Tomi Laaksonen
Sihteeri


