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

Esityslista/Pöytäkirja 11 /2019
Paikka: Op kerhohuone
Aika:28 / 11 .2019 klo 9.00

§1
Päätös:

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.00

§2
Päätös:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi päätösvaltaiseksi, Tauno Lehtilän estyneenä ollessa varajäsen
Tarja Huuki.

§3
Päätös:

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

§4
Päätös:

Luetaan ja hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja no 10 /2018
Luettiin kokouksen 10/2019 pöytäkirja joka muutoksitta hyväksyttiin.

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti tilitilannetta, todeten myös että Viging Line on palauttanut peruuntuneen
risteilyn hinnan yhdistyksen tilille.

§6

Sovitut matkat ja tapahtumat
 jouluristeilyn 26. – 27.11 tilanne, jatkokäsitttely ?
 myyjäiset 7.12. alkaen klo 9.30 arpamyynnillä, klo 10 tuotemyynti
- paikalle klo ? avaimen hakee?
- arpavoittoja
- myytävää
- myyjät


Päätös:

*
*

*

joulujuhlat 14.12.
- järjestely 13.12 klo ?
- äänentoisto
- ohjelma
- joulupukki
- karkit pukille
Päätettiin palauttaa peruuntuneen risteilyn hinta lähiaikoina Matti hoitaa pankkipuolen ja
Pirkko käteiset.
Perinteiset myyjäiset järjestetään 7.12.2019 . Tilaisuus alkaa arpamyynnillä klo. 9.30 ja
tuotemyynti alkaa klo. 10.00 . lisäksisi myydään kahvia ja pullaa.
Myytäviä tuotteita voi tuoda aamulla klo. 8 alkaen terniä on saatu 48 purkkia.
Arpajaiset hoitaa Elsi. voittoja voi tuoda pankille pe. 6.12 klo 18 -19
Kahvituksen hoitaa emännät. myyntiin kysytään entisiä myyjiä.
Valmistelu aloitetaan klo. 7.30
Joulujuhlan Järjestelyistä sovittiin suraavaa:
- Tilajärjestelyt pe. 13.12 klo. 17.00 Risto hoitaa avaimen
- Äänentoisto: Eino kysyy Ari Järvistä asentamaan ja Seppo hoitaa tilaisuuden.
- Lipunmyynti Matti kaveriksi kysytään Anneli Niittynen.
- Ohjelma: Omat kerhot, Ulpu Rastas, Joulupukki. Taina tekee ohjelma järjestyksen
- Pukin tarjottavat hoitaa Matti.

§7

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
*
*

Päätös:

Puikkoset aloittaa 9.1.Tarinakerho aloittaa 17.11.
Uintiretki/keilaus tammikuussa

* Päätettiin että vuoden -20 kerhot aloitetaan toimintasuunnitelman mukaan.
* Suunniteltiin Uinti,- keilaus ja shoppailumatkaa Loimaalle Tammikuussa Pirkko
* tiedustelee asiaa.
§8

Päätös:

* ei ollut

§9

Päätös:

§ 10
Päätös:

Saapuneet kutsut

Muita asioita
 aloitelaatikon antia
 Yhteistoimintaa Köyliön- Säkylän eläkkeensaajien kanssa
 kotisivuille maininta jäsenmaksun maksusta tammikuun aikana
*

Todettiin että aloitelaatikkoon oli tullut 3 aloitetta, yhdessä toivottiin pelkkää Bingon pelaamista,
josta todettiin että se vaatisi eri luvan toiminnan järjestämiseksi, harkitaan asiaa.
Toisessa toivottiin esitelmää kuulonhuollosta, järjestetään tarinakerhoon.
Kolmannessa haluttiin pulinakerhoon pulinahetki, ” koitetaan järjestää ”
* Säkylän – Köyliön eläkkeensaajilta on tiedusteltu yhteistyö mahdollisuutta mm. kurttusten kanssa.
Keskusteltiin asiasta ja todettiin että esteitä yhteistyölle ei ole ja sitä voitais laajentaa vaikka
yhteisiin matkoihin. lisäksi ehdotetaan hallitusten yhteistä kokousta asian tiimoilta,
Eino toimii yhteyshenkilönä.
* Matkanvetäjä Pirkko ilmoitti että kevään konserttimatka Lahteen on tässä vaiheessa täynnä,
seurataan mahdollisia peruutuksia.
* Suunnitellaan Risteilyä Helmikuulle Pirkko hoitelee.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään vanhan ja uuden hallituksen varajäsenineen 7. 1.2020
Ravintola Kestihovissa klo. 10.00

§ 11

Kokouksen päätös

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.1030

Taina Salo

Simo Rantanen

