KONALA-SEURA RY

Pöytäkirja

KONALA-SEURAN SYYSKOKOUS 2021
Aika: tiistai 16. marraskuuta 2021 kello 18.00
Paikka: Konalan asukastila, kauppakeskus Ristikko, 2. krs. Ajomiehentie 1, 00390 Helsinki
Läsnä: 30 henkilöä/Konala-Seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus
Konala-Seuran puheenjohtaja Maritta Hyvärinen avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi kokoukseen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maritta Hyvärinen, sihteeriksi Juho Köntti sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Schreck ja Esko Toropainen.
3.Hyväksytään esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen osanottajat osallistujalistan/vieraskirjan mukaisesti. Kokouskutsu on
lähetetty Konala-Seuran jäsenille sähkköpostitse 4 viikkoa ennen kokousta ja siitä on
tiedotettu yhdistyksen internet- ja fb-sivuilla.
5. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esitystä toimintasuunnitelmaksi 2022. Kokous hyväksyi
toimintasuunnitelman yksimielisesti.
6.Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää 10 euron perhekohtainen jäsenmaksu ennallaan. Kannattajajäsenet voivat
maksaa tämän lisäksi parhaaksi katsomansa summan.
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
Hallituksen jäsenille ei olla maksettu palkkioita. Toiminnantarkastajille on maksettu
kohtuullista laskua vastaan. Päätettiin pitää käytäntö ennallaan.
8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2022. Talousarvio
hyväksyttiin yksimielisesti.
9. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

Valittiin yksimielisesti puheenjohtajana jatkamaan Maritta Hyvärinen.
10. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä
viidestä seitsemään kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet
on erovuorossa.
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jyri Järvinen ja Seija Korhonen. Hallituksen muina
jäseninä jatkavat Eeva Leinonen, Pirjo Saksa, Kaija Rasilo, Heikki Leppänen ja Juho Köntti.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö tilejä ja hallintoa tarkastamaan
Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Jukka Tamminen ja varalle Leena Ahtila.
12. Päätetään seuran kokouksen koolle kutsumis tavasta 7 §:n määräämissä rajoissa
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset voidaan kutsua jatkossakin koolle sähköpostilla.
13. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää, ei ole.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
Tilaisuudessa kutsuvieraana oli Konalassa asuva kaupunginvaltuutettu Pekka Sauri (vihr), joka piti
virallisen kokouksen jälkeen tilannekatsauksen kaupungin ajankohtaisiin asioihin.
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