POYTAKIRJA

3.1,1,.2013

Tillolan koulun vanhempainyhdistyksen kokous

Aika:

30.10.2013 klo 17.30

Paikka:

Tillolan koulu

L.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettii n

3.

la il

liseksi ja päätösvaltaiseksi.

Järjestäytyminen ja läsnäolijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Liikkanen, sihteeriksi Minna Lindroos sekä pöytäkirjan
tarkastajiksija ääntenlaskijoiksi Mari Virtanen ja Katri Montonen. Muut kokouksen läsnäolijat: Satu
Kytösaho, Sanna Niininen, Marja Puukka, Vesa Suikkanen ja Pirjo Suikkanen.

4.

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyvä ksyttiin.

5.

Yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja

tilivuodelta
Kaikki hallituksen jäsenet olivat käyneet yhdistyksen vuosikertomuksen läpi eikä siihen todettu

olevan muutoksia. Toiminnantarkastaja Pirjo Suikkanen antoi hyväksyvän lausunnon edelliseltä
toiminta- ja tilivuodelta.

6.

Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto
antaa aihetta
Lukuvuoden 2OL2-2013 tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin
vastuuva pa us ti lika udelt a 2OL2-20I3.

7.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Suikkanen, varapuheenjohtajaksi Satu Kytösaho ja
sihteeriksi Pirjo Suikkanen.

8.

Valitaan hallituksen jäsenet.
Hallituksen jäseniksi valittiin Mari Virtanen, Katri Montonen, Satu Kytösaho, Marja Puukka, Sanna
Niininen ja Kari Lindroos (suostumus kysytty poissaolevana). Rahastonhoitajana jatkaa Minna
Lindroos.

9.

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan
kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jonna Hyppänen (suostumus kysytty poissaolevana)ja
varatoiminnanta rkastaja ksi

va

I

ittiin Jenni Liikka nen.

10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
Päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä.
11. Va hvistetaa n ta lousa rvio kul uvaa toimi ntavuotta va rten

Talousarvio vahvistettiin ja hyväksyttiin.
kul uvaa toimintavuotta varten
ja
hyvä ksytti i n.
Toim i nta su u n n ite ma va hvistetti n

12. Vahvistetaa n toimintasu u nnitelma
I

i

13. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä

Päätettiin käyttää edelleen pääasiassa litin Seutua sekä tarvittaessa myös muita lehtiä.
L4,

Muut asiat

-

Kausalan koulun ja Haapakimolan koulun vanhempainyhdistyksistä on otettu yhteyttä yhteisen

tapahtuman järjestämiseksi. Päätettiin, että Vesa Suikkanen ottaa yhteyttä Juha lkoseen sekä
Pia Karja laiseen ta pahtuman su u n nittelun a loittamiseksi.

-

Havutustarjouksemme on hyväksytty ja toteutuksen suunnittelu on aloitettava välittömästi.
Wilman kautta lähetetään tietoa talkoopäivistä sekä kartoitetaan osallistujat.
Päätettiin, että tänä vuonna emme osallistu joulumyyjäisiin.
Sukkamyynnin osalta tarkastelemme tilannetta keväällä uudelleen.
Kesäkahvila vuoroa on haettu, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä tullut.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
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