Varesjärven hoito ry
www.kettula.org/varesjarvi

KOKOUSKUTSU
30.5.2018

VARESJÄRVEN HOITO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 30.6.2018 klo 10.00
Suomusjärven Kettulassa Pienviljelijäyhdistyksen Pirtillä, Pirtintie 29.
Työjärjestys on tämän kokouskutsun kääntöpuolella.
VUODEN 2018 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ERÄPÄIVÄ 2.7.2018
Jäsenmaksu 50,- euroa pysyy samana. Kokouskutsun mukana on
pankkisiirto vuoden 2018 jäsenmaksun suorittamiseksi.
KESKEISTÄ 2018 TOIMINTASUUNNITELMASTA
Tulevana kesänä ei toteuteta koneellista niittoa järvellä, syynä
viime vuosina esiintynyt ja herkästi leviävä vesirutto uposkasvi.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 60 maksavaa jäsentä. Kasvuvaraa
olisi. Järven vaikutusalueella on yhteensä noin sata tonttia ja kiinteistöä.
Yhdistyksen tarkoituksena on kerryttää ylijäämää padon
kunnostamiseen ja vahvistamiseen.
ESITELMÄ JA KAHVITARJOILU
Yhdistyksellä on takanaan 15 toimintavuotta. Vuosikokouksen virallisten
kokousasioiden päätteeksi yhdistyksen jäsen, geologi Olli Rantala
pitää juhlaesitelmän, jonka otsikko on Jääkauden jälkiä Varesjärven
ympäristössä ja alueeseen liittyvää geologiaa.
Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistujille pullakahvit. Jotta tarjoilut
voidaan mitoittaa kohdilleen, niin vastauspyyntöä toivotaan 15.6.
mennessä vesa.paajanen@kolumbus.fi
JÄSENISTÖN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, on
viime vuoden aikana lähetetty muutamia tiedotteita sähköpostitse.
Sähköpostia on hyödynnetty muissakin asioissa kuin vain järveen
liittyvissä. Viime vuonna mm. tiedotettiin mökkimurroista.
Sähköpostiosoitteensa ja muutokset voi ilmoittaa osoitteeseen
vesa.paajanen@kolumbus.fi
VARESJÄRVEN HOITO RY
Hallitus

ESITYSLISTA
30.5.2018
Tasekirja on nähtävillä vuosikokouksessa. Vuoden 2017 toimintakertomukseen ja vuoden
2018 toimintasuunnitelmaan sekä vuoden 2018 tulo- ja menoarvioon voit tutustua
etukäteen yhdistyksen kotisivuilla www.kettula.org/varesjarvi
VARESJÄRVEN HOITO RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika

Lauantai 30.6.2018 klo 10.00

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 toiminnantarkastajaa ja tälle varatoiminnantarkastaja
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

