Pohjanmaan kansallisen senioripiirin
sääntömääräinen kevätkokous 25.05.2021 klo 9.30
Kauhavan seurakuntakodilla, Kirkkotie 3b 62200 Kauhava.
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Pohjanmaan kansallisen senioripiirin puheenjohtaja Taija Hakola
avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen.
2 . Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Heinonen Ylihärmän kansalliset
seniorit ja sihteeriksi valittiin piirisihteeri Pirkko Laulaja Jalasjärven
kansalliset seniorit. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Ruotsala ja
Carl-Gustav Karling Kauhavan kansalliset seniorit.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 13 piiriyhdistystä ja 24 valtuutettua.
Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaan kahta viikkoa ennen kokousta
yhdistysten ilmoittamaan sähköpostiin sekä piirihallitukselle ja muille
asianosaisille. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
Esityslista vahvistettiin.
5. Tarpeellisten toimikuntien asettaminen kokouksessa käsiteltäviä
asioita varten
Piirihallitus esittää toimikuntaa asetettavaksi julkilausumaa varten. Hyväksyttiin
julkilausumatoimikunta ja valittiin toimikuntaan puheenjohtajaksi Kaarina
Savela Ähtärin Kansalliset Seniorit ja jäseniksi Maire Hämeenniemi JärviPohjanmaan seniorit ja Matti Käkelä Jalasjärven kansalliset seniorit.
6. Vuotta 2020 koskevan vuosikertomuksen käsittely
Käsiteltiin vuoden 2020 piirihallituksen antama vuosikertomus.
Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2020.
Liite 1

7. Vuotta 2020 koskevan tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon käsittely
Käsiteltiin tilinpäätös asiakirjat ja toiminnan tarkastajien lausunto.
Liite 2 ja 3
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2020.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus piirihallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille tilikaudelta 2020.
10. Käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot
Todettiin, että aloitteita ei ole esitetty piirihallitukselle.
Tässä kohdassa julkilausumatoimikunta esitti piirin kevätkokoukselle
julkilausumaesityksensä, jonka kevätkokous hyväksyi esitettäväksi
lehdistölle ja piirin jäsenyhdistyksille.
Liite 4
11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen loputtua vietettiin juhlahetki.
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri on anonut ja Kansallinen senioriliitto on
myöntänyt liiton 50-vuotisjuhlamitalin Margit Sasille tunnustuksena Pohjanmaan
kansallisen senioripiirin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.
Kunniakirjan ja juhlamitalin luovuttivat puheenjohtaja Taija Hakola ja piirisihteeri Pirkko Laulaja.
Kokouksen puheenjohtaja Aarno Heinonen kiitti kokoukseen osallistujia
ja päätti kokouksen klo 12.58.
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