
Halunaseura ry p6wArtrun

Kevdtkokous

Aika 25.3.2022 klo 18.00

Paikka Halunan kyldtupa, Pieksdnkoskentie 31, 73350 Hatuna

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, piiytiikirjantekijH ja
piiytii ki rja nta rkastajat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen.
Poytd ki rja ntekijd ksi ! n ka Pa ka rinen. Pdytd ki rja nta rkastaj i ksi Pi rjo
Eskelinen ja Marjo Saarelainen.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja pddtiisvaltaisuus.

Kokoukseen osallistui t henkilod. Kutsu kokoukseen olijulkaistu
Pitdjdldisessd. Kokous todettiin lailliseksi ja pddtosvaltaiseksi.

3. Vahvistetaan kokouksen tyrijdrjestys.

Tyojd rjestykse ksi va hvistetti in seu ra n sdd ntojen m u ka i n en a sia I ista.

4. Esitet66n seuran toimintakertomus.

Kokou ksen pu heenjohtaja esittel i seu ra n toim i nta kertom u ksen vuodelle
2021,. Hyvdksyttiin toimintakertomus muutoksitta. (liite 1)

5. Esitetddn tilit ia tilin- tai toiminnantarkastajan Iausunto.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpddtoksen 202L sekd

toimin na nta rkastajien a I lekirjoittama n !a usu n non. (liite 2)

6. PHHtetHdn tilien hyvdksymisestH ja tilinpdiitiiksen vahvistamisesta sekd
vastuuvapauden myiintHmisest6 johtokunnalle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille.

Hyvd ksyttiin tilin pddtos ja myon nettiin vastu uva pa us johtoku n na lle ja

muille tili- ja vastuuvelvollisille.



7. Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurat ry:n
Nuorisoseurakokoukseen sekH Pohjois-Savon Kyldt ry:n kokouksiin.

Ha lu naseu ra ry: n Suomen N uorisoseu rat ry:n ed ustaja ksi va littiin Katja

Rouvan mii ki ja va raed ustaja ksi Merja Ron ka inen. Pohjois-Savon Kyliit
ry: n edustaja ksi va littiin Katja Rouva nmii ki ja varaed ustaja ksi Merja
Ronkainen.

8. KHsitellHdn aloitteet ja muut johtokunnan esittdmHt asiat

Johtokunta oli esittdnyt kevdtkokou kselle, ettd yhdistyksen sddntdjen
mukaan jdsen, jolta ei kahtena perdkkdisend vuonna ole saatu
jdsenmaksua, voidaan katsoa eronneen yhdistyksestd. Kevdtkokous' hyvdksyijohtokunnan esityksen. Nykyinen jdsenlista on esitetty liitteessd
3.

Kokous peetettiin 25.3.2022 klo L8:30
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