PÖYTÄKIRJA

TUOHITUN KYLÄYHDISTYS RY
VUOSIKOKOUS 2010
Aika

23.05.2010 klo 16

Paikka

Tuohikoto

Käsiteltävät asiat
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Reponen avasi kokouksen klo 16.05

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta (pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina)
Puheenjohtajaksi valittiin Juha Reponen, sihteeriksi Marja Kyrölä ja
pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Vainikka ja Ellen Oksanen

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perniön Seudun lehdessä on ollut ilmoitus 12.5.2010 ja uudelleen
20.5.2020 palstalla ”Enemmän kuin kaksi koolla”. Kokouskutsu on myös
jaettu alueen postilaatikoihin.
Kokous on laillisesti kutsuttu koolle.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

5.

Vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio
Tilinpäätös esiteltiin, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
esiteltiin. Tilinpäätös oli 97,88 € tappiollinen.

6.

Vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus

7.

Vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja Sirke Aarnio
talousarvion

8.

Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäsenet valittiin uudelleen ja uusiksi valittiin Hanne Vainikka ja
Tanja Virtanen

9.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2010 (yksi tai
kaksi)
Tilintarkastajiksi valittiin Ilse ja Leo Pitkänen

10.

Muut asiat
Sirke Aarnio esitteli eri vaihtoehtoja merelliselle retkelle. Ehdotuksia oli
runsaasti. Kokous päätti, että hallitus tekee päätöksen, matka saa maksaa n.
50 €. Kesäretki on 14.7.2010.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45

Juha Reponen
puheenjohtaja

Marja Kyrölä
sihteeri

TUOHITUN KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

KOKOUKSET:
- Yleisiä kokouksia pidetään vähintään yksi; vuosikokous
- Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa

TILAISUUDET JA RETKET:
- Järjestetään kesäretki, teatterimatka ja joulujuhla
- Järjestetään lyhyitä kursseja, kuten linnunpönttö-, havukranssi- sekä korukurssi
- Järjestetään muuta toimintaa tarpeen ja kiinnostuksen mukaan

KOULUTUS
- Osallistutaan seutukuntaa koskeviin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin
- Pidetään seutukuntaa koskevia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia

TIEDOTTAMINEN
- Sääntömääräisestä kokouksesta ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan Perniönseudun Lehdessä
sekä yhdistyksen omilla nettisivuilla, lisäksi voidaan jakaa henkilökohtainen kutsu toimialueen postilaatikoihin
- Kutsut ja muut mahdolliset tiedotteet laitetaan luettavaksi Tuohikodon seinällä olevalle ilmoitustaululle

Salon kaupungilta saatua toiminta-avustusta on tarkoitus käyttää seutukunnan asukkaille suunnattujen retkien ja/tai tutustumiskäyntien kustannuksiin. Tällaiset tapahtumat päätetään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Retkiä ja/tai tutustumiskäyntejä on vuosittain vähintään yksi.
Avustus antaa mahdollisuuden toteuttaa kyselyssä esiinnousseita toiveita ja lisätä seutukunnan
asukkaiden mielenkiinnon mukaan erilaisia virkistysmahdollisuuksia.
Kylämme nettisivut avattiin viime syksynä, tarvittaessa ylläpitokustannuksiin on myös tarkoitus
käyttää avustusvaroja. Avustus mahdollistaisi myös laajemman tiedottamisen kyläyhdistyksen toiminnasta. Tähän asti nettisivut on toteutettu ja ylläpidetty talkoomuotoisena toimintana.

