Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Pöytäkirja

Klaukkalan työväentalo Männikkö

20.11.2016

Kiikkaistenkuja 21, Klaukkala

Läsnä: Sirkku Aalto, Jenny Haapala, Marica Toppari, Mira Väänänen, Maria Öhman

1. Kokouksen avaus
Maria Öhman avasi kokouksen klo 12.20.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Maria Öhman ja sihteeriksi Jenny Haapala. Valittiin
pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkku Aalto ja Marica Toppari, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla jäsenlehdessä (Aavikkorumpu
3/2016) vähintään seitsemän (7) päivää ennen jäsenkokouksen ajankohtaa.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle (2017)
Hallitus kannattaa jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan: varsinainen jäsen 15 €/vuosi, nuorisojäsen 12 €/vuosi, perhejäsen 2 €/vuosi, yhteisöjäsen 25 €/vuosi, kannatusjäsen 20 €/vuosi, ainaisjäsen 150 €. Ei liittymismaksua.
Päätös: Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017 hallituksen ehdotuksen
mukaisena.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
6A. Esitys Torirummun postimyynnistä luopumisesta
Torirumpuvastaava on ehdottanut yhdistystuotteiden postimyynnistä luopumista. Ehdotuksen mukaan Torirumpu-tavarat olisivat jatkossa osa näyttelyiden info- ja buffatavaroita, jolloin yhdistystuotteita myytäisiin tästä lähtien vain näyttelyissä, messuilla ja muissa SGY:n tapahtumissa. Postimyynnistä luopumista on perusteltu sillä, että tapahtumissa tuotteiden myynti on ollut kaikkein kan-
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nattavinta silloin, kun kuluttajat ovat päässeet näkemään suoraan ostamansa tuotteen. Tarvittaessa Torirumpu olisi palautettavissa SGY:n sivuille, jos asia koettaisiin tarpeelliseksi. Asiaa ehdotettiin vietäväksi syyskokouksen esityslistalle.
Päätös: Päätettiin luopua Torirummun postimyynnistä nykyisellään 1.1.2017 alkaen ja jättää kotisivuille maininta yhdistyksen näyttelyissä myytävistä tuotteista.
6B. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
SGY:n kevätkokouksessa Klaukkalassa 16.4.2016 päätettiin valita yhdistyksen toiminnantarkastajiksi edelliskauden tarkistajat ja varatoiminnantarkastajat ehdollisena, sillä toiminnantarkastajien
eikä varatoiminnantarkastajien suostumuksesta tehtävään ei oltu saatu varmuutta ennen kevätkokousta. Kevätkokouksessa päätettiin, että mikäli henkilöt eivät ole käytettävissä toiminnantarkastajiksi tai varatoiminnantarkastajiksi, valitaan uudet yhdistyksen syyskokouksessa.
Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Minna Koivu ja Lauri Koivu ja varatoiminnantarkastajiksi
Jani Koistiola ja Meri-Tuuli Syriniotis.
6C. Kevätkokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman muutokset
Kevätkokouksessa 16.4.2016 vahvistetussa toimintasuunnitelmassa on esiintynyt virheellisesti
SKJL:n syysnäyttely, jonka järjestämisestä SGY:n hallitus on päättänyt vetäytyä 10.4.2016 pidetyssä kokouksessaan. Hallitus on päättänyt tuoda asian syyskokoukseen saatuaan jäseneltä palautetta hallituksen menettelystä, joka on ollut ristiriidassa jäsenistön kevätkokouksessa vahvistaman toimintasuunnitelman kanssa.
Päätös: Koettiin, että toimintasuunnitelman muutoksessa ei ole ongelmaa.

Puheenjohtaja Maria Öhman päätti kokouksen 12.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Klaukkalassa 20.11.2016

__________________________________
Maria Öhman, puheenjohtaja

_________________________________
Jenny Haapala, sihteeri

__________________________________
Sirkku Aalto, pöytäkirjan tarkastaja

_________________________________
Marica Toppari, pöytäkirjan tarkastaja

