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1,. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, piiytiikirjantekijd ja
piiytd ki rja nta rkastajat.

Kokou ksen pu heenjohtaja ksi va I ittiin Timo Saa rela inen.

Poytd ki rja nte kijd ksi Risto M om mo. Poytd ki rja nta rka staja ksi Pi rjo
Eskelinen ja Marjo Saarelainen.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja pSdtiisvaltaisuus.

Kokoukseen osallistui 6 henkilod. Kutsu kokoukseen olijulkaistu
Pitdjd ld isessd. Kokous todettiin la illiseksi ja pHdtosva lta iseksi.

3. Vahvistetaan kokouksen tyiij6rjestys.

Tyojd rjestykseksi va hvistettiin seu ran sdd ntojen m u kainen asialista.

4. Esitet66n seuran toimintakertomus.

Kokou ksen pu heenjohtaja esittel i seu ra n toi m inta kertom u ksen vuodelle
2020. Hyvd ksyttiin toim inta kertom us mu utoksitta. (liite 1)

5. Esitetddn tilit ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpddtoksen 2020 sekd

toimin nanta rkastajien a I leki rjoitta ma n !a usu n non. (liite 2)

6. Pddtetddn tilien hyvdksymisestd ja tilinpddtiiksen vahvistamisesta sekd

vastuuvapauden myiintdmisestH johtokunnalle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille.

Hyvd ksyttii n tili n pddtos ja myonnettiin vastu uva pa us johtoku nna lle ja

muille tili- ja vastuuvelvollisille.



7. Valitaan Nuorisoseurakokousvuonna edustajat ja varaedustajat
Suomen Nuorisoseurat ry:n Nuorisoseurakokoukseen.

Halunaseura ry:n Suomen Nuorisoseurat ry:n edustajaksi valittiin Timo
Riekkinen ja varaedustajaksi Merja Ronkainen. Pohjois-Savon Kyldt ry:n
edustajaksi valittiin Eila Tolppanen ja varaedustajaksiJuhani Pentikdinen.

KdsitellHdn aloitteet ja muut johtokunnan esitt6mHt asiat

Johtoku nta oli esittdnyt kevdtkokou kselle, ettd yhdistyksen sddntojen
mukaan j5sen, jolta ei kahtena perdkkdisend vuonna ole saatu
jdsenmaksua, voidaan katsoa eronneen yhdistyksestd. Kevdtkokous
hyvdksyi johtokun nan esityksen. Nykyinen jdsenlista on esitetty liitteessd
3.

Kokous pddtettiin 26.3.2020 klo 18:05
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Timo Saarelainen
Kokou ksen pu heenjohtaja

Risto Mommo
Poytd kirjantekijd
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'Pin/o Eskelinen

Poytd ki rja nta rkastaja
Marjo Saarelainen
Poytd ki rja nta rkastaja
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