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Sääntömääräinen kevätkokous
Aika

Kokoukseen osallistuttiin sähköpostilla 27.11.2020 klo 14.00 alkaen
Vastaukset pöytäkirjan hyväksymisestä pyydettiin 12.12.2020 klo 12:00 mennessä

Läsnä

Valtakirjalla valtuutettuna 26 piirikokousedustajaa, kokouksen toimihenkilöt (pj. ja siht.)
sekä 6 seuraajaa (liite 1)

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veijo Lehto avasi kokouksen ja sihteeri Sarita Maja-Hellman jakoi sähköpostilla
kokouspöytäkirjaluonnoksen liitteineen piirikokousedustajille ja varaedustajille sekä yhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille.
2
Edustajien valtuuksien toteaminen
Sihteeri totesi kunkin piirikokousedustajan valtuuden piirille toimitetulla valtakirjalla.
3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta oli ennakkoon ilmoitettu helmikuussa, mutta peruttu maaliskuussa ja sitten ilmoitettu
sähköpostilla 1.11.2020 ja ilmoitus oli julkaistu samana päivänä piirin kotisivuilla. Kokous muutettiin piirin
hallituksen päätöksellä 20.11.2020 pääkaupunkiseudulla annettujen koronarajoitusten perusteella
sähköpostikokoukseksi verkossa. Tästä muutoksesta ilmoitettiin sähköpostilla 22.11.2020. Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4
Kokouksen järjestäytyminen
a) puheenjohtajaksi valittiin Veijo Lehto
b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman
Pöytäkirja katsottiin tarkastetuksi kokoukseen sähköpostilla osallistuneiden piirikokousedustajien
toimesta.
5
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jaettu esityslista kokoukselle (liite 2).
6
Vuosikertomus vuodelta 2019
Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä 3 oleva vuosikertomus liitteineen vuodelta 2019.
7
Tilinpäätös vuodelta 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto
Käsiteltiin pöytäkirjan liitteenä 4 oleva tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase). Merkittiin tiedoksi pöytäkirjan
liitteenä 5 oleva toiminnantarkastajien lausunto tilien ja toiminnan tarkastuksesta vuodelta 2019.
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8
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin piirin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 kokoukselle esitetyssä muodossa.
9
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2019 tili- ja vastuuvelvollisille.
10
Piirin hallitukselle määräajassa lähetetyt esitykset
Todettiin, että piirin hallitukselle ei ollut tullut määräajassa esityksiä.
11
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 12.12.2020 klo 12.00.
Vakuudeksi
Veijo Lehto

Sarita Maja-Hellman

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty sähköpostilla valtuutettujen piirikokousedustajien toimesta

LIITTEET

Kokoukseen osallistuneet, liite 1
Jaettu esityslista kokoukselle, liite 2
Vuosikertomus liitteineen vuodelta 2019, liite 3
Piirin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019, liite 4
Toiminnantarkastajien lausunto, liite 5
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