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VUOSIKOKOUS
AIKA JA PAIKKA	Su 21.4.2013 klo 14.00 Porkkalan kylätalo, Keuruuntie 766, Koskenpää
LÄSNÄ		Ks. liite

	Kokouksen avaus


Markku Koponen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi sekä kiitti kaikkia jotka ovat monin eri tavoin olleet mukana edistämässä kylätalon rakentamista.

	Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Honkanen ja sihteeriksi Tuula Koponen, pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Seppänen ja Lauri Porkkala.

	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

	Hyväksytään kokouksen työjärjestys


Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

	Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto


Sihteeri Tuula Koponen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon, 
Markku Koponen luki vuosikertomuksen.

	Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.


Vuoden 2012 tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuu velvollisille.

	Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarviot vuodelle 2013

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä talousarviot varsinaiselle kyläyhdistystoiminnalle, rakennushankkeelle ja kalustehankkeelle.                             
	Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus


Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2013 eli 15euroa/jäsen ja yhteisöjäsenyys 50 euroa/yhteisö. Todettiin, että yhdistyksellä ei ole kannattajajäseniä.

	Valitaan hallitus, puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Koponen ja varsinaisiksi jäseniksi Pertti Koskinen, Sakari Puttonen, Mika Sarataho, Tapani Veijonen, Eeva Mäkinen ja Alpo Ahonen,
varajäseniksi Sirpa Seppälä ja Päivi Vatanen.

	Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä ja toimintaa


Toiminnantarkastajaksi valittiin Reetta Autiomäki ja Arja Autiomäki sekä varalle Tuovi Hellsten 
ja Tuomo Porkkala.


	Muut asiat


	Rakennus- ja kalustehankkeen tila


Markku Koponen esitteli rakennushankkeen tilaa ja totesi, että hakkeen osalta projekti on saatettu päätökseen ja rakennuksen lopputarkastus oli 5.3.2013. Joitakin laskuja on vielä maksamatta. Kesällä jatketaan pihatöiden ja ulkomaalauksien viimeistelytöillä.
Kalustehankkeesta Koponen totesi, että kalustehankinnat on aloitettu ja välttämättömät kuten pöydät, tuolit, verhot, pöytäliinat sekä osa keittiöirtaimistosta on hankittu, ja hankintoja jatketaan kassatilanteen mukaan.
	Rakennus- ja kalustehankkeeseen lainannosto 13 700 euroa.


Päätettiin, että nostetaan Jämsän Seudun Osuuspankista lainaa 13 700 euroa, rakennus- ja kalustehankkeeseen. Kokous valtuutti Porkkalan kyläyhdistys ry:n nimenkirjoitusoikeuden omaavat: yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteeri/rahastonhoitajan kaksi yhdessä, nostamaan Jämsän Seudun Osuuspankista 13 700 euron lainan rakennus- ja kalustehanketta varten.

	Kylätalon vuokraushinnasto


Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuokraushinnastoksi.






	  Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15



Jorma Honkanen			Tuula Koponen
puheenjohtaja			sihteeri




Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi


Seppo Seppänen			Lauri Porkkala
pöytäkirjan tarkastaja		pöytäkirjan tarkastaja

