KALKUN OMAKOTIYHDISTYS RY.
VUOSIKOKOUS
Aika:

23.10.2017 klo 18.30 alk.

Paikka:

Kalkun koulun ruokala

Läsnä:

18 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksen aluksi Elisan edustaja kertoi dataliikenteen tilanteesta Kalkussa. Ristaniemen kadulla on
asennettuna valokuitu ja muualla kuparikaapelit. Vielä ei ole tiedossa koska kaikilla olisi valokuituyhteys
käytössään. Jos esim. puolet asukkaista tilaisi valokuidun niin hinta olisi n. 2000 €/liittymä.
Toisena esittelijänä Matti Wuorikoski kertoi mm. Kalkun historiasta kertovan kirjansa tilanteesta. Kirja on
lähes painovalmis ja todennäköisesti ensimmäinen painos saadaan tammikuun alussa jakoon. Ennakkoon
tilattujen kirjojen hinnaksi on kaavailtu 30 €.
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus. Pentti Nikula avasi kokouksen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous oikein kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
4. Valitaan ääntenlaskijat. Päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
5. Valitaan kokousvirkailijat. Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Nikula. Sihteeriksi valittiin Markku
Ahonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Sinkkonen ja Erkki Nikula.
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018. Päätettiin että jäsenmaksu on 10 €.
7. Päätetään toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2018. Päätettiin palkkioista seuraavasti:
puheenjohtaja 60 €, sihteeri 50 €, taloudenhoitaja 50 €, kotisivunhoitaja 50 €, emäntä 40 € ja
postinjakajat kukin 25 €.
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Hyväksyttiin hallituksen laatima
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2018. Valittiin Pentti Nikula.
10. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2018. Valittiin: Antti Haapaniemi, Päivi Haapaniemi, Maria
Taanila, Nina Denoncin, Jukka Paattilammi ja Markku Ahonen.
11. Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2018. Valittiin Kari Alentola ja varalle Erkki Nikula.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat keskusjärjestön vuosikokouksiin vuodelle 2018. Päätettiin että
hallitus valitsee edustajat.

13. Valitaan muut tarvittavat toimikunnat. Todettiin ettei tarvetta valintaan nyt ole.
14. Käsitellään muut esille tulevat asiat. Päätettiin suorittaa kysely jäsenistölle valokuidun tarpeesta ja
liittymishalukkuudesta. Todettiin että jättipalsami on todellinen uhka alkuperäiselle kasvistolle ja
torjuntatyötä ja valistusta pitää jatkaa. Keskusteltiin keskusjärjestön toiminnasta
vuokratonttiasiassa ja todettiin että Markku Ahonen jatkaa keskusjärjestössä, jos tulee valituksi,
myös ensi vuonna työtä vuokrankorotuksen porrastamiseksi ja vuokran määrän
laskentaperusteiden selventämiseksi. Wuorikosken historiankirjan hankintaan ollaan kiinnostuneita
ja hallitus päättää kirjan markkinointitavoista ja hankintamääristä.
15. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Kokouksen vakuudeksi:

______________________________

________________________________

Pentti Nikula, puheenjohtaja

Markku Ahonen, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja
todenneet sen laaditun kokouksen kulun mukaisesti.
Tampereella ________/________2017

_______________________________

_________________________________

Esko Sinkkonen

Erkki Nikula

