Pohjanmaan kansallisen senioripiirin
sääntömääräinen kevätkokous 14.03.2019 klo 10.00
Suomen seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus
osoite: Siiriläntie 11, 62100 Lapua.
Esityslista
1. Kokouksen avaus
Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Taija Hakola avasi kokouksen .
2 . Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Rintaluoma Lapuan
kansalliset seniorit.
Sihteeriksi valittiin piirisihteeri Pirkko Laulaja Jalasjärven kansalliset seniorit.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irmeli Viljanmaa ja Väinö Mattila
Jalasjärven kansalliset seniorit.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouksessa oli 18 piirin yhdistystä ja 43 valtuutettua.
Kokouskutsu oli lähetetty 26.2.2019. Piirin sääntöjen mukaan kutsut on
lähetettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen sähköpostiin
sekä piirihallitukselle ja muille asianosaisille.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
Vahvistettiin kokouksen esityslista.
5. Tarpeellisten toimikuntien asettaminen kokouksessa käsiteltäviä asioita
varten
Piirihallitus esittää toimikuntaa asetettavaksi julkilausumaa varten.
Hyväksyttiin julkilausumatoimikunta ja valittiin toimikuntaan Erkki Honkala
Seinäjoen kansalliset seniorit, Matti Kivistö ja Jaakko Hukkanen Kälviän
kansalliset seniorit ja Maire Hämeenniemi Järvi-Pohjanmaan seniorit.

6. Vuotta 2018 koskevan vuosikertomuksen käsittely
Käsiteltiin vuoden 2018 piirihallituksen antama vuosikertomus.
Hyväksyttiin vuosikertomus pienin muutoksin.
Liite 1
7. Vuotta 2018 koskevan tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon käsittely
Käsiteltiin tilinpäätösasiakirjat ja sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Liite 2 ja 3
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2018.
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus piirihallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2018.
10 .Käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot
Todettiin, että aloitteita ei ole esitetty piirihallitukselle. Tässä kohdassa
julkilausumatoimikunta esitti piirikokoukselle julkilausumaesityksensä,
jonka kokous hyväksyi esitettäväksi lehdistölle ja senioriliiton hallitukselle
ja valtuustolle sekä jäsenyhdistyksille. Liite 4
11. Kokouksen päättäminen
Ennen kokouksen päättämistä piirin puheenjohtaja Taija Hakola piti
puheenvuoron piirin ja liiton tulevasta toiminnasta.
Kokouksen puheenjohtaja Tapio Rintaniemi kiitti kokoukseen osallistuvia
ja päätti kokouksen.
Puheenjohtaja Tapio Rintaniemi

piirisihteeri Pirkko Laulaja

Pöytäkirja tarkastettu ____/____ 2019

Irmeli Viljanmaa

Väinö Mattila

