Varesjärven hoito ry
www.kettula.org/varesjarvi

KOKOUSKUTSU
31.5.2017

VARESJÄRVEN HOITO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 1.7.2017 klo 13.00
Suomusjärven Kettulassa Pienviljelijäyhdistyksen Pirtillä, Pirtintie 29.
Työjärjestys on tämän kokouskutsun liitteenä. Tilinpäätös,
toimintasuunnitelma ja talousarvio esitellään vuosikokouksessa. Voit
tutustua kokousmateriaaliin etukäteen yhdistyksen kotisivuilla
www.kettula.org/varesjarvi
VUODEN 2017 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ERÄPÄIVÄ 30.6.2017
Jäsenmaksu pysyy samana ja on 50,- euroa. Kokouskutsun mukana on
pankkisiirto vuoden 2017 jäsenmaksun suorittamiseksi.
KESKEISTÄ 2017 TOIMINTASUUNNITELMASTA
Heinä- elokuun vaihteessa padolle johtava luusua niitetään koneellisesti.
Tässä yhteydessä mökkiläisillä on taas mahdollisuus tilata koneniittoa
omille rannoilleen. Mikäli haluatte koneellista niittoa omille ranta-alueille,
ottakaa yhteyttä Kari Porttilaan, kari.porttila@gmail.com tai puhelin 0415049496
Yhdistyksen hallitus on päättänyt viime vuonna 2016 tehdyn kyselyn
perusteella organisoida tänä vuonna 2017 rantojen ponttonikaivurilla
tehtäviä ruoppauksia. Työ aloitetaan elo- syyskuun vaihteessa.
Ruoppaus vaatii aina luvan ja omista kustannuksistaan vastaa tontin
omistaja/haltija. Yhdistys avustaa lupahakemusten laatimisessa.
Hallitus pyytää nyt sekä niitä, jotka jo viime vuonna ilmoittautuivat
mukaan että uusia kiinnostuneita ilmoittamaan tietonsa
sähköpostiosoitteeseen raimo.o.salonen@gmail.com (0400-530133)
Tarvittavia tietoja ovat nimi, yhteystiedot, tontin sijainti/osoite ja tontin
rekisterinumero.
JÄSENISTÖN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Yhdistyksen jäsenistä noin 2/3 ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.
Näille on sähköpostilla lähetetty muutamia yhdistyksen tiedotteita. Te
jotka, ette vielä ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettanne yhdistykselle,
niin tehkää se osoitteeseen vesa.paajanen@kolumbus.fi Sama koskee
myös sähköpostiosoitteiden muutoksia.

VARESJÄRVEN HOITO RY Hallitus
ESITYSLISTA
26.5.2017

VARESJÄRVEN HOITO RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika

Lauantai 1.7.2017 klo 13.00

Paikka
Pienviljelijäyhdistyksen Pirtti, Pirtintie 29
Työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa heille varatoiminnantarkastajat
11. Varesjärven hoitamiseen liittyvät asiat
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

