
Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry   PÖYTÄKIRJA 

Juppotie 2 

96910 Rovaniemi      

        

SYYSKOKOUS 2016 

 

Paikka: Ravintola Da Zhong Hua, Koskikatu 43, Rovaniemi 

Aika: 8.10.2016, klo 14.30 

Liitteet: Osallistujaluettelo (liite 1) 

Toimintasuunnitelma (liite 2) 

 Talousarvio (liite 3) 

 

1 § Kokouksen avaus pj. Jari Kokko 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 14.30. 

 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla ja Facebook-sivuilla ja lähetetty sähköpostilla 

jäsenille 18.9.2016. 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeudesta päättäminen 

 Todettiin osallistujat (liite 1). Äänioikeus on vain yhdistyksen jäsenillä. 

 

5 § Asialistan hyväksyminen 

  Hyväksyttiin asialista. 

 

6 § Tiedotettavat asiat 

  Yhdistyksen käyttöön on hankittu kannettava tietokone. 

Palkkatuen hakeminen on jälleen mahdollista myös Rovaniemen alueen yhdistyksille. 

 

7§ Sääntömuutosesitys, sääntöjen kohta 11 § hallitukseen valittavien jäsenien ja varajäsenien 

määrän muutos. 

Päätettiin, että hallituksen muodostavat puheenjohtaja, 2-4 varsinaista ja 0-2 

varajäsentä. 

 

Syyskokousasiat 

 

8 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017 

   Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. 

 

9 § Jäsenmaksun ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2017 

  Hallituksen esitykset: 

  - jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2017 



 - puheenjohtajan kulukorvaus 200 euroa vuodelle 2017 

- kilometrikorvauskäytäntö puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kohdalla säilyy 

entisellään (0,25 €/km) 

 - pitkämatkalaisille hallituksen jäsenille korvataan 0,17 €/km koskien 

 hallituksen kokouksia. 

 

 Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta. 

 

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017 

  Hyväksyttiin talousarvio muutoksitta. 

 

11 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä vuodelle 2017 

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. 

 

12 § Vallitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017 

  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko. 

 

13 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2017 

  Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Jylänki ja Päivi Linnansaari. 

  Hallituksen varajäseneksi valittiin Pirjo Jylänki. 

 

14 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena 

Jääskeläinen. pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun 

mukaan. 

 

15 § Muut asiat 

  Ei muita asioita. 

 

16 § Kokouksen päättäminen 

  Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen kello 15.00. 

 

 

 

  Rovaniemellä 8.10.2016 

 

  ________________________ 

   

 

  Jari Kokko, puheenjohtaja 


