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Eteld-Pornaisten
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Paikka:LaukkoskenNuorisoseuratalo
Ldsnd: Ldsndololistan
mukaan59 jdsentd

1. Kokouksenavaus
pj KariPietarinen
Hallituksen
toivottiosanottajat
tervetulleiksija
avasikokouksen.
2. Laillisuudenja pddt<isvaltaisuuden
toteaminen
jiisenille
Kokouskutsu
on postitettu
hyviiksytyille
29.3.Lisdksiilmoitus
on ollutViikkouutija
16.4.2005.
sissa
Todettiinkokouslailliseksi pddtosvaltaiseksi.

3. Kokouksentytijdriestyksenhyvdksyminen
Hyvdksytti
in esityslistakokouksen
ty6jii rjestykseksi.

4. Kokouksen jirjestiytyminen; kokousvirkailijoidenvalinta
Valittiinkokouksenpuheenjohtajaksi
JaakkoSillanpiiai.
Sihteeriksi
valittiinKirsiVilonen,
poytakirjantarkastajiksi
ErkkiSorsaja Kalle Ruotsalainen.P6ytdkirjantarkastajat
toimivat
tarvittaessaddntenlaskijoina.

5. Toimintakertomusvuodelta 2005
ja hyvdksyttiinse.
Tutustuttiinv. 2006 toimintakertomukseen

6. Tilinpddtiisja tilintarkastuskertomusvuodelta 2005sekd tilintarkastajienlausunto
Esiteltiinosuuskunnan
tilinpddtds
ajalta1.1.- 31.12.2005.Tilinpiiditos
ndytteid
tappiota36
794,09euroa.Kokouksensihteerilukitilintarkastuskertomuksen.
7. Tilinpddtiiksenvahvistaminenja vastuuvapaudenmycintiminentilivelvollisille
ja myonnettiin
Hyvaksyttiin
vuoden2005tilintarkastajien
lausunto,vahvistettiin
tilinpddtds
ja
vastuuvapaus
tilivelvollisille
kauden1.1. 31.12.2005
toiminnasta varojenkiiytostti.
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8. Hallituksenjdsentenkorvauksetvuodelle2006
Hyvaiksyttiin
hallituksen
ehdotusyhtenevistd
korvauksista
muidenosuuskuntien
kanssa.
Pddtettiin
jdsenille
korvatahallituksen
kulujaseuraavasti:
. kokouspalkkio
60 euroa/kokous,
yli 3 tunninosaltalis;ittynii50 o/o
ja yli4 tunnin
osaltaliseittynd
50 Yo(60,90, 120euroa)
. puheenjohtajan
ja sihteerin
kokouspalkkio
on 1,5-kertainen
o puheenjohtajalle
ei maksetavuosikorvausta
o matkatkorvataan
valtionmatkustussddnnon
mukaan
o ansionmenetyskorvausta
maksetaan
enintddn
8 tunninosaltavuorokaudessa
. osuuskunnalle
tehtdvdstd
ty6stdmaksetaan
15euroatunnilta
Pddtettiin
myOs,ettdmaksetaan
hallitukselle
jotv. 2005pddtoksen
mukaisetkorvaukset,
ka oli maksettu
vuosikokouksen
ptiiitdstii10eurpienempind/kokous.
9. Toimintasuunnitefma
vuodelle2006
Luettiinhallituksen
ehdotustoimintasuunnitelmaksija
hyvdiksyttiin
se seuraavin
lisdyksin:
. tyoryhmiin
otetaanhenkiloitii
myoshallituksen
ulkopuolelta
o koulutusta
annetaan
jiisenille
tarpeenmukaanmydshallituksen
ulkopuolisille
10.Talousarviovuodelle2006
puheenjohtajan
Hyvdksyttiin
esittelemd
talousarvio
vuodelle2006.Pddtettiin,
ettdtalousjdsenille
arvioldhetetddn
kaikille
seuraavan
tiedotekirjeen
mukana.

11.Tilintarkastajien
(2 kpl)ja varatilintarkastajan
valinta
Hallituson pyytiinyttarjouspyynnot
ja esittddsen mulakisddteisestd
tilintarkastuksesta
kaisesti
tilintarkastajaksi
edullisimman
tarjouksen
Tuokko
tehnyttd
Tilintarkastus
Oy:td.
Valittiinvarsinaisiksi
tilintarkastajiksi
TuokkoTilintarkastus
Oy,vastuulliset
tilintarkastajat
JariMiikkulainen
(KHT)ja VienoMdllonen(HTM).Varatilintarkastajaksi
valittiin
MattiLeivoja.

12. Hallituksenjdsenten valinta erovuoroistenjdsenten tilalle
Erovuorossaovat seuraavathallituksen
jdsenet:Raimolkonen,KariSiivolaja KirsiVilonen. Hallitusehdottaa,ettd eronneenJyrkiSaarniontilalleei valitauuttajdsentd.
Valittiinvarsinaisiksijdseniksi
jdsententilalleKariSiivola,Raimolkonenja
erovuoroisten
KirsiVilonen.
jatkavatKari Pietarinen,
Hallituksessa
TapaniLempinenEijaRopponen,PekkaJdrvinenja
Pekka Reijo.
Varajdseniksi
valittiinseuraavaksi1-vuotiskaudeksi
KalleRuotsalainen,
ErkkiSorsaja
J u s s iN i i n i n e n .
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13.Osuuskunnantiedotusja koollekutsumistapa
Pddtettiin,
tavalla.
ettdosuuskunnan
mddrittdmdlld
kokoukset
kutsutaan
koollesddntojen

14.Muutasiat
Ei ollut.
15. KokouksenpdlttAminen
pdiittikokouksen
Puheenjohtaja
klo 19.32

P6ytdkirianliitteet:
1. Ldsndololista
2. Tilinpdiaitosasiakirjat
v. 2005
3. Toimintasuunnitelma
v. 2006
4. Talousarvio
v. 2006

Poytakirjan
vakuudeksi
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Jaakko,Sillanpdd
kokouksenpuheenjohtaja
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KirsiVilonen
kokouksensihteeri

Olemmetarkastaneetylld olevanpoytdkirjanja todenneetsen kokouksenkulkuavastaavaksi.

\dL.A
KalleRuotsalainen
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ErkkiSorsa
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