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Syyskokous

Aika 14.!1.2022 klo 18.00

Paikka Halunan kyldtupa, Pieksdnkoskentie 31, 73350 Haluna

L. Kokouksen puheenjohtajan, piiytdkirjantekijdn ja
ptiytii ki rja nta rkastaj ie n se kd dd nte n I askijoiden va I inta

Kokou ksen pu heenjohtaja ksi va I ittii n Ti mo Saa rela inen,
poytd ki rja nte kij6 ksi (sihteeri) va litti in Risto Mom mo.
Poytdkirjantarkastajiksija ddntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Eskelinen ja

Marjo Saarelainen.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja pddtiisvaltaisuus

Kokous todettiin la i I I isesti kool le kutsutu ksi ja pddtosva lta iseksi.
Kokoukseen osallistui yhteensd 10 henkilo6.

3. Kokouksen tytij6rjestys

Kokou kse n asia I ista va hvistetti i n tyojd rjestykse ks i.

4. Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

Johtoku n na n esitys toi m intasu u n n itel ma ksi esite lti in ja

toimintasuu n nitelma hyvdksyttiin. (liite 1)

5. J6senmaksujen mdHrdytyminen erijdsenryhmille

Pddtettiin, ettd jdsenmaksu on 20 eur/vuosi aikuisjdsenille (vdhintddn 29-
vuotias)ja nuorisojdsenille (16-28 vuotias). Jdsenmaksu on 10 eur/vuosi
lapsijdsenille (alle 16 -vuotias).

6. Johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio

Johtokunnan esitys talousarvioksi esiteltiin ja hyvdksyttiin. (liite 2)



7, Tilin- tai toiminnantarkastajat sekd ndille varamiehet tarkastamaan
seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto

Toim in na nta rkastaji ksi va littiin Ja rmo Ha rti ka i nen ja Se nja Kei nii nen.
Va ratoimin nantarkastajiksi valittiin Ju ha Kdrkkdinen ja Leena Kdrkkdinen.

8. Johtokunnan puheenjohtajan valinta seuraavaksitoimikaudeksi

Johtoku n na n pu heenjohtaja ksi va littiin seu raava ksi toim i ka udeksi Ti mo
Saarelainen.

9. Johtokunnan j6senmddrdn pddttdminen ja jdsenten valinta
erovuoroisten tilalle

Johtokunnan jiisenmddrdksi pddtettiin 6 kpl. Vanhoina jdsenind jatkavat
Anu Mdenpdd ja Mikko Koponen. Uusina jdsenind valittiin Risto Mommo,
Esko Ahonen, Juhani Pentikdinen ja Katja Rouvanmiiki.

10. Edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisiiihin

Pohjois-Savon N uorisoseu rojen Liitto ry: n ed ustajiksi va littii n Katja

Rouvanmdkija Merja Ronkainen. Pohjois-Savon Kyldt ry:n toimintaan
edustajiksi valittiin Juhani Pentikdinen ja Pirjo Eskelinen.

L1-. Nimitetddn tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekd valitaan
niihin jdsenet

Johtokunnan pitdd tehdd tammikuussa 2023 suunnitelma kesiin 2023
lasten leirien jdrjestdmisestii.

L2. Seuran kokousten ilmoittaminena sHdntiijen 7. $ mukaisesti

Ha I u naseu ra ry: n yleiset kokou kset pddtettiin i I moittaa Pitdjd ld isessd.

13. Aloitteet ja muut johtokunnan esittHmHt asiat

Syyskokoukselle ei ole esitetty aloitteita tai muita asioita kesitelteveksi.



L4. Kokouksen pddttdminen

Kokouksen puheenjohtaja pddtti kokouksen klo 18.44.

Haluna L4. marraskuuta 2022
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Timo Saarelainen Risto Mommo
puheenjohtaja poytdkirjantekijd, sihteeri
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poytd kirja nta rkastaja poytd kirja nta rkastaja


