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KoxoruIÄnvxru sufflrruynnlsryxsrru vuosrKoxcus
Åika 21,9.7,*tg kkr 13.$O
Paikka Kokkolinna

1§ Hokeuksen *vaus
Iulcl<a Mäkitalc avasi kokouksen.

e§ Kp-ksuksen puhee*iohtaian,sihteerin, pöytåikiriantarkastaiien,Ia
ään"tf.nlasl<ii oi den va linta
Puheenjohtajaksi valittiin ]ukka Mäkitalo ja sihteeriksi Tcrni Laal<sonen.
Pöytäkirjanta rka staj iksi val ittiin i r.rha §ulkonen ja Pekka li4äkeiä. ll e toim ivat
tarvittaessa rnyös ääntenlaskijoina,

3§ lerillisuuden ia påätösvaltpisuudeqåa]eaminer
Kckousl<utsu j ulkaistiin Urjala n §a*orn issa Zg ^8.7.0 LE. Myös yhd istyksen
kotisivuilla oli kckcusl<utsu"
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesri ko*Ile kutsutuksija päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työiä:iestyksenlryväksyminen
Kokcuksel le hyväksytti i n työjärjestys.

5§ Isimin"fakertom*s, tilinpäätösia toiminnaårtarkaslLä,,je$ laqs*nr*
Hannes I{ulmala esitti tilinpåätöksen vuosilta 2017-?*19. Puheenjohta;ä esitti
vucsikertomuksen vuosilta 7.fr1,7 -2019 sekä toin:innantar[<astajan ]ausunnon,
Lausunnossa esilettiin asianosaisille vastu uvapaulta.
Hannes Kulmala on maksanut lcirluneiden kausien 2fr17-2A§ k*tisivumaksut ja
ltokous päätti, että kulut rnal<setaan hånelle vuaden 2*19-2*2.* n:enoista,

6§ Tilinpää§öksen vahvistaminer ia vastuu-vasgurletrllt}öJrriirnisqn
halli§ukselle
Kol<ous hyväksyitilinpåätöksen ja myonsi hallitul<selle vastullvapauden.

7§ Toimintas+u*nitqlman, tuls- jq.mensarvion sekä jäsen- la
Iiittymismakssien ssilruuden vaLvistailiiae*Se}å hallituksen ia
-to-!§!pna nla rka*tai ie n palkkiot
Puheenjclhtaia esi rteli toimintasuunnitel rnan ja tuio- ja menoarviot,
|äs*nmaksujen suuruudeksi 1.1".-3L.12.2020 vahvistettiin nyl<yinen eli 3{J

€/jäsenlvuasi.
Kokous vahvisti taimintasuunnitel man.
I(okor"rs påätti, eltä vuoden 2018 eikä vuodenZ*19 jäsenmaksuja kerätä.
Hal l ituksen jålsenille ja toiminnantarkastajiile ei makseta pall<ki *ita,

I § Hallituksen iåserlten valinta seuraavalle käkslvpoliskaudeite
eravgaroisten t-ilal.le
Yhriistyksen hallituksen .!äsenistä oval kahd en vuoden lqauden jåikeen
erovuorossa Aarne jussila, Heikki l{*r}ronen, Jukka Mäkitaic ja l?ekka Eskola,
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Hallituksen jäsenet ilmoittivat olevansa valmiita iatkamaan seuraavan

toirnikauden. Tässä kokou ksessa uudeksi hal I ituksen jåseneksi ehdotettiin

Tapani Kerästä. Muita ehdotuksia ei tullut ioten hallitus valittiin yksimielisesti.

Hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi valittiin Keränen Tapani, §skola Fekka,

Iussila Aarne, Mäkitalo Iukka, Mäkelä Pekka, Sulkonen fuha, Korhanen Heikki,

Lahti ]uha ja Laaksonen Tomi. Puheenichtajaksi valittiin ]ukka Mäkitalo

toistaiseksi omasta toivomuksestaan siten, että haliitus valitsee keskuudestaan

uuden puheenjohtajan.

Valitaap toirninnantarkaStaia ia hänelle varatoiminnantarkastAia
Päätettiin valita yksi tcirninnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja'
Toiminnantarkastajaksi esitettiin Matti §aloa ja varalle Maj-Lis Saarta.

Mainitut henkilöt valittiin yksirnielisesti tehtäviin.

Kokpuksen päättäminen
Puheeniohtaja päätti kokouksen.

lb@
Iluktu Mäkitalo
Puheenjohtaja

Föytäki rian tarkasta jat:

Arub*L
Tomi Laakscnen
Sihteeri

fte/cfa. /Aa7r***
Pekka Mäkelä


