Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry.

PÖYTÄKIRJA
1.9.2014

Vuosikokous 19.7.2014
Kaunisto

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Kokko avasi kokouksen klo 13.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksessa oli läsnä 12 henkilöä. Kokous valitsi puheenjohtajaksi Jouko Kokon,
sihteeriksi Minna Ahlqvistin, pöytäkirjantarkastajiksi Riku Rantalan ja Antti Jokelan.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsukirjeet on postitettu ennen
juhannusta ja Urjalan Sanomissa on ollut ilmoitus kokouksesta 10.7. Kokouksessa oli
läsnä 12 henkilöä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen ja kertoi läsnäolijoille järvien
vesitilanteesta, Nokoorin padon huonosta kunnosta ja sen edellyttämistä
korjaustoimenpiteistä sekä Nuutajärven fosforin saostusprojektista ja veden
laatuseurannasta. Puheenjohtaja kävi läpi myös yhdistyksen tilinpäätöksen sekä
tilintarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
Vuosikokous vahvisti yhdistyksen toimintasuunnitelman lisäyksellä, että sinilevätestien
laboratoriokokeiden teettäminen tulisi ottaa harkintaan. Yhdistyksen nettisivut on
tarkoitus uudistaa ja lisätä sinne mm. toiminto, jonka kautta käyttäjät voisivat jättää
kommentteja. Myös jäsenrekisteriohjelmalle on tarvetta.
Jäsenmaksut päätettiin pitää vielä ennallaan;
- henkilöjäsenmaksu 10€
- vapaaehtoinen perhejäsenmaksu 30€
sekä kannatusjäsenmaksut liikevaihdosta riippuen:
· Yritykset liikevaihto yli 0.5 Meuroa
· Yritykset liikevaihto 0.2 - 0,5 Meuroa
· Yritykset liikevaihto alle 0.2 Meuroa

100 euroa
75 euroa
50 euroa

Hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen
korvaus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kokko. Erovuorossa olivat hallituksen
jäsenet: Antti Jokela, Hannu Kuula, Juha Pulkkinen sekä Irma Rantanen. Antti
Jokela, Hannu Kuula sekä Irma Rantanen valittiin uudelleen kaksivuotiskaudeksi.

Juha Pulkkisen tilalle vuosikokous valitsi Matti Rautionmaan.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Vuosikokous päätti, että tilintarkastaja Aki Nokso-Koivisto jatkaa yhdistyksen
tilintarkastajana ja varalla toimii Asta Heikkilä.

10. Muut asiat
Vuosikokous päätti esittää, että Urjalan kunta ryhtyisi toimenpiteisiin Rutajärven nimen
muuttamista Airanteeksi.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.40.
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