Päijät-Hämeen Mobilistit ry

PÖYTÄKIRJA
SYYSKOKOUS 5.11.2019

Aika:
Paikka:
Läsnä:

5.11.2019 klo 18.30 – 18.54.
Orimattilan hallilla
Osanottajaluettelo liitteenä (44 jäsentä)

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Pikkarainen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
2 § Kokouksen järjestäytyminen
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Suomi ja sihteeriksi valittiin Seija Syvänen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Viitanen ja Kalervo Eiranen. He toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Säännöt 12§ ja 13§; marraskuun aikana,
kutsu vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.) Kutsu oli yhdistyksen kotisivulla vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta sekä yhdistyksen lehdessä Vellamobiilissa nro 3. alkusyksystä.
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, joka oli jaettu pöydille.
5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Sihteeri Seija Syvänen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin ja vahvistettiin.
6 § Vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksun suuruudet vuodelle 2020 (hallituksen ehdotus; jäsenmaksu 40 €
(ei muutosta) ja liittymismaksu - ei peritä jatkossa.
Syyskokous päätti ja vahvisti vuodelle 2020 jäsen- ja liittymismaksut hallituksen esityksen
mukaisesti.
7 § Vahvistetaan tulo-ja menoarvio vuodelle2020.
Rahastonhoitaja Pentti Pihlaja-Kuhna esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2020. Tulo- ja
menoarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin vuodelle 2020.

8 § Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä
toiminnan/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi. (Aiemmin hallitus ei palkkiota,
matkakorvaus 22c/km, tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.)
Syyskokous päätti, ettei hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille makseta
kokouspalkkiota. Matkakorvaus on 22c/km. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen
laskun mukaan.
9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2020
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2020 Matti Pikkarainen.
10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. ( Erovuorossa 2019 ovat: Reijo Kaunisto, Teemu
Niemitalo ja Antti Vähälä).
Hallitukseen valittiin kaudelle 2020-2021 jatkamaan erovuoroiset hallituksen jäsenet Teemu
Niemitalo ja Antti Vähälä. Uutena hallitukseen valittiin Juha Suomi.
11 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa (2019 – Pekka Vahter ja Juha
Suomi). Varatoiminnantarkastajat (2019 – Matti Eskola ja Alpo Niemelä).
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin jatkamaan Pekka Vahter ja uutena valittiin
Hannu Mero.
Varatoiminnantarkastajana vuonna 2020 jatkaa Matti Eskola ja uutena valittiin Timo Niemelä.
12 § Päätetään kerhon edustajat SAHK:n kokouksiin
Päätettiin, että hallitus nimeää kerhon viralliset edustajat SAHK:n kokouksiin
tapauskohtaisesti.
13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita.
14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Esa Suomi kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.54.
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