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16.04.2008

Eteld-Pornaisten
Vesiosuuskunta
osuusKUNNANVARSTNATNEN
KOKOUSv. 2008;poVrAKnle
Aika:
Keskiviikkona
16.4.2008
klo 18.00- 19.50
Paikka: Laukkosken
Nuorisoseuratalo
Llsnd: Ldsndololistan
mukaan47 jdsentd
1. Kokouksenavaus
puheenjohtaja
Hallituksen
avasikokoKariPietarinen
toivottiosanottajat
tervetulleiksija
uksen.
ja
AnttiSoivio,AitovesiOy.ntoimitusjohtaja,
Vesiosuuskunnan
esitteliEtelai-Pornaisten
ja
perustaman
perustamista toimintaa.
Vesiosuuskunta
Mustijoen
osakeyhtidn
2. Kokouksenjdrjestdytyminen
puheenjohtajaksi
Valittiinkokouksen
valittiin
KirsiVilonen,poyKariPietarinen.
Sihteeriksi
ja
tdkirjantarkastajiksi
toimivattarPoytakirjantarkastajat
JormaKohonen RauliOlkanen.
vittaessaiiiintenlaskijoina.
ja pditrisvaltaisuuden
3. Kokouksenlaillisuuden
toteaminen
jdsenille3.4.2008.
Kokouskutsu
on postitettu
hyviiksytyille
Todettiinkokoussddntojen
ja p?iiitosvaltaiseksi.
mukaanlaillisesti
kokoonkutsutuksi
a. Tycijdrjestyksen
hyvdksyminen
Hyvei
ksyttiin esitysIista kokouksen tyojii rjestykseks
i.
kaudelta1.1.2007
5. Osuuskunnankertomus,tilinpddtdsja tilintarkastuskertomus
31.',12.2007
ja tilintarkastuskerKokouksen
kertomuksen,
sihteeriesitteliosuuskunnan
tilinpiititoksen
tomuksen
ajalta1.1.- 31.12.2007.
TilinpiidtOs
niiyttiidtappiota10 234,73euroa.
ja taseenvahvistaminen
6. Tuloslaskelman
suunnitelman
Tilintarkastuskertomuksessa
on edellytetty,
ettdhallitusesittddkokoukselle
ja
katetaan.
miten
tappiot
siitii,
verkostonrakentamiskustannukset,
lainat kertyneet
ja
Puheenjohtaja
lainalla,
liittymismaksuilla
esitteli,
hoidetaan
ettdrakentamiskustannukset
paatyttya
ensiavustuksilla.
Rakentamisen
lainaajae 1,2 1,5miljeuroa.Kuluthoidetaan
sijaisestineuvottelemalla
vedentukkuhinta
sellaiseksi,
ettdostetunja myydynvedenmarginaalilla
ylliipito.
voidaanhoitaaverkoston
tuuusialiittyjiii
Lainahoidetaan
Arvioidaan
uusienliittyjien
maksamilla
liittymismaksuilla.
ja
levan30 kpl seuraavan
20 vuodenajan.20 x 30 kplx 10 000euroakattaalyhennykset
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korotnykyiselld
korkotasolla.
asentamisesta
Lisdksiliittyjamaksaaitsepumppaamon
ja liittymiskohdasta
lasketaan
runkoverkkoon
Jiilkiliittyjista
talollejohtuvatkustannukset.
saatavankatetta10 000eur per liittymd20 vuodenajan.
kokouspiiiitttid
Jos ndilldtoimenpiteillii
ei saadakatettua
kokolainaa,voiosuuskunnan
muistakeinoista,
esim.osakkailta
voidaanperidlisdmaksua
tai lainanhoitomaksua.
ja vahvistettiin
tilinpdiiiHyviiksyttiin
vuoden2007kertomussekdtilintarkastajien
lausunto
tos.
7. Vastuuvapauden
mycintHminen
hallitukselle
AnttiSoiviotoimikohdan7. puheenjohtajana.
ja varojen
Myonnettiin
toiminnasta
vastuuvapaus
kauden1.1.- 31.12.2007
tilivelvollisille
kaiyt6stei.

_

ja jdsentenpalkkiotseki matkakustannusten
perusteet
8. Hallituksenpuheenjohtajan
vuodelle2008
jdsenillekulujaseuraavasti:
Padtettiin
korvatahallituksen
- kokouspalkkio
yli 3 tunninosaltalisdttynd
50%ojayli4 tunninosalta
60 euroa/kokous,
lisdttynd
50 % (60,90, 120euroa)
- puheenjohtajan
ja sihteerin
kokouspalkkio
on 1,5-kertainen
- matkatkorvataan
mukaan
valtionmatkustussddnndn
- ansionmenetyskorvausta
maksetaan
8 tunninosaltavuorokaudessa
enintddn
- osuuskunnalle
palkkana
15euroatunnilta
tehtdvdstd
tydstdmaksetaan
ja talousarviovuodelle2008
9. Toimintasuunnitelma
talousarvioksi.
Kokouksen
sihteerilukihallituksen
ehdotuksen
toimintasuunnitelmaksija
ja talousarvio
Hyviiksyttiin
vuodelle
2008.
toimintasuunnitelma
10. TiIi ntarkastajien ja varatiIi ntarkastajan vali nta
Oy KHTPddtettiin
TuokkoTilintarkastus
valitaosuuskunnan
varsinaisiksi
tilintarkastajiksi
Matti
yhteisoJariMiikkulainen,
HTMsekdvaratilintarkastajaksi
KHTja VienoMdll6nen,
Leivoja.
jdsententilalle
jdsentenvalintaerovuoroisten
11.Hallituksen
ja ErjaOlsson.
Erovuorossa
ovatTapaniLempinen
ja EijaOlsjdsenten
Valittiin
varsinaisiksijdseniksi
tilalleTapaniLempinen
erovuoroisten
ja
jatkavatKariPietarinen,
KariSiivola,PekkaJdrvinen
son.Hallituksessa
KirsiVilonen,
ja
Raimolkonen KalervoRuotsalainen.
ja Erkki
PekkaReijo,JussiNiininen
Varajdseniksi
valittiin
seuraavaksi
1-vuotiskaudeksi
Sorsa.
12. Osuuskunnantiedotusja koollekutsumistapa
ja kokoukset
koollesddntojen
kutsutaan
Pddtettiin,
ettdosuuskunnan
tiedotushoidetaan
mddrittdmdilldtavalla.

13. Hallitukselleannettavavaltuutusseuraavaksiviideksivuodeksi
mddrddmisperusteista,
Valtuutettiin
hallituspiititttimiiiinliittymismaksuajan
mddrdstd,
ja -tavastasekdmuistaehdoista
viidenvuodenaikana.
maksuajasta
seuraavan
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14.Muut asiat
jalkiliittyj
ja jdsenmarkkinoinn
Keskusteltiin
ista.
ien kustannuksista
Toivottiin,ettii seuraavassa
vuosikokouskutsussa
on mukanamydstoimintasuunnitelma
ja tilintarkastuskertomus.
15. Kokouksen pddttdminen
piitittikokouksenklo 19.50.
Puheenjohtaja
Kokouksenpdidityttyd
Verkko-osuuskunta
esittelivalokaapelirakentaKajontoimitusjohtaja
mishankkeiden
tilannetta.
Piiytd ki rja n Ii itteet:
1. Ldsndololista
2. Tilinpdeitosasiakirj
at v. 2007
3. Toimintasuunnitelma
v. 2008
4. Talousarviov. 2008
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Kari Pietarinen,
kokouksenpuheenjohtaja KirsiVilonen,kokouksensihteeri

ja todenneet
ylltiolevanpoyttikirjan
kulkuavastaasenkokouksen
Olemmetarkastaneet
vaksi.
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Jorma Kohonen,p6ytiikirjantarkastaja
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tarkastaja
RauliOlkanen,poytdkirjan

