YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT RY
Hallitus 2019
(x ) Autio Kari (x ) Berg Pirkko (x ) Lehtilä Tauno (x ) Nummela Elsi (x ) Rantanen Simo siht (x ) Salo Eino
(x ) Salo Taina pj (x ) Sällylä Pertti (x ) Väinölä Risto
( ) Huuki Tarja I varaj (x ) Nieminen Matti II varaj ( ) Kulmala Laila III varaj

Esityslista/Pöytäkirja 10 /2019
Paikka: Op kerhohuone
Aika: 4 / 11 .2019 klo 10

§1
Päätös:

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.00

§2
Päätös:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3
Päätös:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
Hyväksyttiin Pj.n laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§4
Päätös:

Luetaan ja hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja no 9 /2018
Luettiin kokouksen 9 / 2019 pöytäkirja, joka muutoksitta hyväksyttiin.

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti järjestettyjen tilaisuuksien tuloja ja menoja.

§6

Sovitut matkat ja tapahtumat
- syyskokous 4.11. klo 12
 jäsenmaksu v2019 (10€)
 kulukorvaukset ( pj 200, siht. 150, tal.hoit, 150, matkanvet.200, tied. 100 + 100)
 ehdotus puheenjohtajaksi
 hallituksen- ja varajäsenten lukumäärä (9+3)
 ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi
 ehdotus toiminnantarkastajiksi ( Minna Kärri, Irja Raittinen) varalle Oili Satokangas, Hannu
Ruusunen)
 toiminasuunnitelma 2020
 talousarvio 2020
 ehdotus piirihallituksen jäseneksi
 ehdokkaat piirikokousedustajiksi
 ehdokkaat kulttuuri- ja edunvalvontatoimikuntaan
 paikallisiin yhdistyksiin
- jouluristeily 26. – 27.11 Viking Grace
- myyjäset 7.12. Osuuspankilla
- joulujuhlat 14.12. palloiluhallissa
- Konserttimatka Lahden Sibeliustalolle 17.4

Päätös:

* Päätettiin tehdä seuraavat esitykset syyskokouksen päätettäväksi:
- Jäsen maksuksi vuodelle 2020 esitetään 10 €
- Kulukorvaukset, Pj. 200, siht. 150, tal.hoit. 150, matkanvet. 200, tied. 100 + 100
musiikkitoimen vetäjä 220 euroa.
- Ehdotus puheenjohtajasta jätettiin syyskoukselle
- Hallituksen jäsenmääräksi esitetään ( 9 + 3 )
- Toiminnantarkastajiksi v. 2020 ) Minna Kärri, Irja Raittinen ) varalle Oili Satokangas,
Hannu Ruusunen.
- Käsiteltiin Einon laatima toimintasuunnitelma v. 2020 ,
- Käsiteltiin talousarvio ehdotus v. 2020, arvion jonka tase päätttyy 8904.00 euroon
- Piirihallituksen ehdokkaaksi esitetään Simo Rantasta.

- Piirikokousehdokkaiksi esitetään Eino Salo, Elsi Nummela ja Tauno Lehtilä
- Kulttuuri ja edunvalvonta toimikuntaan Tauno Lehtilä.
- Paikallisiin Yhdistyksiin esitetään Eino Salo ja Simo Rantanen.
* Todettiin että jouluristeily 26 – 27. on lopuunmyyty.
* Päätettiin järjestää myyjäiset la. 7.12 Op.lla arpavoittoja ja myyntituotteita kerätään,
tiedotetaan kerhoissa ja kotisivuilla. Kahvituksen hoitaa emännät, arpajaiset Elsi.
järjestelyihin palataan seuraavassa kokouksessa.
* Konserttimatkaa Lahden Sibeliustalolle 17. 4.2020 markkinoidaan edelleen.
* Yhdistyksen joulujuhla järjestetään 14.12 klo. alkaen palloiluhallissa, tarjoilu tilataan Kestihovista
omavastuu hinnaksi päätettiin 12 €, ohjelmistoa suunnitellaan seur. kokouksessa.

§7
Päätös:

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
* Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

§8

Saapuneet kutsut

Päätös:

* Ei ollut

§9

Muita asioita

Päätös:

* Vapaaehtoistunteja Jotka käsittää sekä hallinnon tehtävät että kerhojen vetäjien ja emäntien
tekemiä tunteja lokakuulta 186 tuntia.
* Merkittiin tiedoksi Pöytyän kunnan elinvoimajohtaja Katariina Torvisen kiitokset ideoista, joita
lähetimme, hän lupasi viedä asiaa tiedoksi kunnan organisaatioihin.

§ 10

Seuraava kokous

Päätös:

* 2 pv. joulukuuta -19 Op.lla.

§ 11

Kokouksen päätös

Päätös:

* Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Taina Salo

Simo Rantanen

