Angelniemen kyläyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

To 16.04.2015 klo 18.30 Angelniemen Seurojentalolla

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Osmo Laine avasi kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Achrén
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kirsi Mannonen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta ( 2 )
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Haatainen ja Risto Vuori
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta ( 2 )
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Haatainen ja Risto Vuori
6. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen osanottajat ( liite 1). Kokous todettiin laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Osmo Laine poistui tämän kohdan jälkeen klo 18.35

7. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
8. Toimintakertomus vuodelta 2014 ja sen hyväksyntä
Esitettiin vuoden 2014 toimintakertomus (liite 2) ja hyväksyttiin se
yksimielisesti
9. Tilinpäätös vuodelta 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös (liite 3) ja puheenjohtaja luki
toiminnantarkastajien lausunnon
10.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen
hallitukselle vuoden 2014 tileistä
Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin
yksimielisesti vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle vuoden 2014 tileistä
11.Muut Asiat
Halikonlahden hoidon keinot – infopisteen materiaali on saatu muistitikun
muodossa. Materiaali pitää vielä muuttaa sellaiseksi että sitä voi käyttää
televisiossa.
Kesätoria aletaan pitämään Ankkurikellarin pihalla yhdessä Elinan kirpputorin
kanssa. Pienimuotoista torimyyntiä jossa myyjät hoitavat itse tarvitsemansa
kalusteet ym. Ensimmäinen toripäivä on pe 15.5 klo 16.00 – 19.00 jatkuen
aina perjantaisin. 5.6 paikalla olevat torimyyjät voivat halutessaan jatkaa
myyntiään 6.6 järjestettävässä Avoimet Kylät tapahtumassa.
Aki on selvittänyt salkoviiri asiaa. Angelniemen vaakunalla varustettuja viirejä
voidaan tilata. Tilauksen ollessa 50 kpl, viirin hinnaksi jää n. 39,00 euroa. Niitä
voisi myydä 50,00 euron hintaan jolloin kyläyhdistykselle jäisi vähän
myyntipalkkiota. Tilaus tehtäisiin ennakkomyynnin perusteella. Aki kyselee jos
saadaan kuva viiristä, myynti helpottuisi. Hallitus käsittelee asian seuraavassa
kokouksessaan.

Timolle ei ole tullut vielä vastausta t-paidoista tekemäänsä tarjouspyyntöön.
T-paitoja pitää saada myyntiin kesän tapahtumiin. Hallitus käsittelee asian
seuraavassa kokouksessaan.

12.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04

_________________________________ ______________________________
Jaakko Achrén puheenjohtaja
Kirsi Mannonen sihteeri

_________________________________ ______________________________
Merja Haatainen
Risto Vuori
pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja

