Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry
Juppotie 2
96910 Rovaniemi

PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2017
Paikka:
Aika:
Liitteet:

Juppotie 2, Saarenkylä
22.11.2017, klo 17.00
Osallistujaluettelo (liite 1)
Toimintasuunnitelma (liite 2)
Talousarvio (liite 3)

1 § Kokouksen avaus pj. Jari Kokko
Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen kello 17.19.
2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.
Sihteeriksi valittiin Pirjo Jylänki.
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Jorma Jylänki.
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla ja Facebook-sivuilla 14.11.2017
ja lähetetty sähköpostilla jäsenille 17.11.2017.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeudesta päättäminen
Todettiin osallistujat. Äänioikeus on vain yhdistyksen jäsenillä.
5 § Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
6 § Tiedotettavat asiat
Jari Kukkoselle hankittu oma työpuhelinliittymä.
Työsopimukset Rovaniemen kotitalkkareiden kanssa uusittu. Uusitaan myös Kemin
kotitalkkarin työsopimus.
Suomen Omakotiliiton Lapin piirijärjestön hallitus on tehnyt syyskokoukselleen
esityksen, ettei piiri peri jäsenyhdistyksiltään jäsenmaksuja ensi vuonna. Lapin kotija mökkiyhdistyksen ensi vuoden talousarviosta on jätetty piirin perimät jäsenmaksut
pois.
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Puheenjohtaja Jari kokko osallistuu Suomen Omakotiliiton järjestö- ja
jäsenpalvelutoimikunnan kokoukseen 28.11.2017 ja vie terveiset Lapista.

Syyskokousasiat
7 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin. Lisättiin maininta palkkatuen
hakemisesta.
8 § Jäsenmaksun ja toimihenkilöiden kulukorvauksien vahvistaminen vuodelle 2018
Hallituksen esitykset:
- jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2018
- puheenjohtajan kulukorvaus 200 euroa vuodelle 2018
- kilometrikorvauskäytäntö puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kohdalla säilyy
entisellään (0,25 €/km)
- pitkämatkalaisille hallituksen jäsenille korvataan 0,17 €/km koskien
hallituksen kokouksia.
Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksitta.
9 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
Hyväksyttiin talousarvio muutoksitta.
10 § Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä vuodelle 2018
Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
11 § Vallitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.
12 § Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2018
Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Jylänki ja Päivi Linnansaari.
Hallituksen varajäseneksi valittiin Pirjo Jylänki ja Niina Konttaniemi.
13 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018
Valittiin toiminnantarkastajaksi Tuula Roininen ja varatoiminnantarkastajaksi Leena
Jääskeläinen. Pidetään voimassa käytäntö, jossa kulut korvataan kohtuullisen laskun
mukaan.
14 § Päätetään digitalkkaritoiminnan aloittamisesta
Päätettiin aloittaa digitalkkaritoiminta mahdollisimman pian. Palkkatukea haetaan jos
löydetään palkkatukikelpoinen työntekijä. Puheenjohtajan ollessa esteellinen voivat
varapuheenjohtaja ja sihteeri tarvittaessa allekirjoittaa työsopimukset ja hakemukset.
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15 § Muut asiat
Päätettiin, että Jorma Jylänki hankkii toiminnantarkastaja Tuula Roiniselle
joululahjaksi kukkia, konvehteja ja pullon punaviiniä yhdistyksen laskuun. Lisäksi
Jorma hankkii lahjan Kemin alueen kotitalkkarille Juhani Ulkuniemelle.
Jari Kokko hankkii lahjat Rovaniemen alueen kotitalkkareille Jari Kukkoselle ja
Tapani Riskilälle. Lahjojen yhteisarvo on noin 150 euroa.
16 § Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen kello 15.00.

Rovaniemellä 22.11.2017
______________________
Jari Kokko
puheenjohtaja

______________________
Pirjo Jylänki
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.
Kemissä ___/___ 2017

______________________
Jorma Jylänki
pöytäkirjantarkastaja
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