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Hallitus 2020
(x ) Berg Pirkko (x ) Lehtilä Tauno (x) Nieminen Matti) ( ) Nummela Elsi (x ) Rantanen Simo siht (x ) Salo Eino
(x ) Salo Taina pj (x ) Säteri Jouko (x ) Väinölä Risto
(x ) Järvelä Marja-terttu I varaj ( ) Kankaanpää Jukka II varaj ( )Kankaanpää Leena III varaj

Esityslista/Pöytäkirja 4 /2020
Paikka: Koronatilanteen vuoksi puistokokousTaina ja Eino Salon pihapiirissä
Aika: 31.5 .2020 klo 13.00

§1

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.00

§2
Päätös:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, Elsi Nummela estyneenä Marja-Terttu
Järvelä tilalla.

§ 3
Päätös:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§4
Päätös:

Luetaan ja hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja no /2019
Luettiin kokouksen 3/2020 pöytäkirja, joka muutoksitta hyväsyttiin.

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti taloustilannetta, todeten että Porin kesäteatterillta on kaupattu
rahojen palauttamisen sijasta niiden siirtoa vuoden 2021 näytökseen, tähän esitykseen ei
suostuttu vaan edellytetään että maksetut rahat palautetaan yhdistyksen tilille, asiaa hoitaa
taloudenhoitaja.

§6

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
* Rantapäivä
* Toripäivä 11.7
* Kerhojen aloitus
* Sokkoretki
* Piirin risteily
* EKL.n Syyspäivät Himoksella

Päätös:

* Yhdistyksen toripäivä pidetään la. 11.7 perinteiseen tapaan myydään kahvia, pullaa, lättyjä
ja arpoja, joten taas tarvitaan arpavoittoja runsain määrin.
Kurttuset ja köhäkurkut esiintyy. Varataan 2 telttaa, järjestelyihin palataan seuraavassa
kokouksessa 6.7
* Rantapäivä päätettin pitää Kalikassa to. 13.8 klo. 10.00 alk. tarjoilu perinteinen kahvi /
suolainen ja makea, mehu, girillimakkara ja sauna, sekä tietysti mölkynheittoa ja muuta
yhdessä oloa. päivä on jäsenille ilmainen.
* Kerhojen aloituksista päätettin että aloitetaan kerhot toimintasuunnitelman mukaisesti
kesätauon jälkeen. Poikkeuksena Kurttuset ja Köhäkurkut kokoontuvat kaksi kertaa
ennen toripäivää 11.7
* Keväällä peruuntunutta Sokkoretken suunnittelua jatketaan seuraavissa kokouksissa.
* Piirin syksyllä järjestämälle kulttuuri-risteilylle ei tässä Korona tilanteessa otettu kantaa
* EKL.n Syyspäivään Himoksella ei Yhdistyksen puitteissa osallistua, toki jäsenet voivat
osallistua ns. omatoimisesti

§7

Saapuneet kutsut

Päätös:

ei Saapuneita kutsuja

§8

Muita asioita
* Jäsenhankinta haettu Piiriltä Avustusta 300 € Esitteeseen ja tori tilaisuuteen

Päätös:

* Todettiin EKL.n V-S Piirilttä on haettu avustusta jäsenhankinta kamppanjaan 300 €
Esitelehtisen ja toritilaisuuden kuluihin. Vallitsevan Koronatilanteen vuoksi avustukset
jaetaan aiotun kevään sijasta syksyllä tilanteen sallittua.
* Todettiin että Boccia ja Mölkky ajat on varattu koulukeskukseen

§ 10

Seuraava koko us

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 6.7 klo. 10.00 paikka tiedotetaan myöhemmin.

§ 11

Kokouksen päätös

Päätös:

* Puheenjohtaja Päätti kokouksen kellon ollessa 13.55

Taina Salo

Simo Rantanen

