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VARSNAINENI KOKOUS VUOhINA 2018

-

Aika

22.5.2018 klo 18.30

Paikka

Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmåiki

Läsnä

Kokouksessa oli liisnä

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen
ja ehdotti, että kokouskutsua käytetriiin esityslistana.

19.30

l8

3

04480 Haarajoki

osuuskunnan jäsentåi

liite

1.

2. Kokouksen j fi estäytYminen

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Kallioista ja
pöytiikirjantarkastajiksi Jaana Putusta ja Ilkka Allosta'
btiytaitci4antarkastaj at toimivat tarvittaessa myös åiiintenlaskij oina.

p?iätös

Hyviiksyttiin ja kutsuttiin kokouksen sihteeriksi osuuskunnan hallituksen
jäsen Pertti Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja påiätösvaltaisuus

Kokous pidetiiiin ennen toukokuun loppua ja kokouskutsu on julkaistu
joiden
Måintsrilåin Uutisissa g.5.20l8.Nii1le osuuskunnan jåisenille,
ja
kokouskutsu
siihköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa on toimitettu
j
tilinpaiittisaineisto såihköpostilla 4.5 .-6.5.20 I 8. Muille äsenille on
lnihetetty kirjallinen kokouskutsu 9.5.2018. Kokouskutsu ja muu
kokousaineiito on ollut luettavissa ja ladattavissa myös osuuskunnan
internetsivuilta 3.5.20 I 8 alkaen.
Ehdotettiin, ettii kokous todetaan säåintden ja edellisen varsinaisen
kokouksen påiätösten mukaisesti koolle kutsutgksi ja lailliseksi.

Påiätös

HYvåiksYttiin

4. Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpåiätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelm4 tase ja
rahoituslaskelma sekä tilintårkastuskertomus vuodelta 2017 (llilteet 2 ia
3) ). Tilinpäiitös osoittaa tilikaude t 2017 toiminnatliseksi tulokseksi
gigTO,gl-e. Varsinainen tilinpåiätökseen kirjattava tulos on 33827 36 e
alijiiiimåiinen.

Pliätos

Merkittiin tiedoksi.
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. Tilinpåiätöksen vahvistaminen

Ehdotettiin tilinpåiätöksen vahvi stamista.

Hyväksyttiin

Påiätös

6. Vastuuvapauden myöntiiminen

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntiimistä. Hallituksen jäsenet eivät
osallistuneet keskusteluun.

Piiåtös

HYvåiksYttiin

7. Tilikauden ylijåiiimåin käyttö

Hallitus ehdotti edellisen vuoden alij?iiimåin 33827,36 €:n kirjaamista
voitto- j a tappiotilille.

Påiätös
g. palkkiot vuonna

Påiätös

HYv?iksYttiin

2018

Ehdotettiin hallituksen jiisenten kokouspalkkioksi Måintsälän kunnan
palkkiosiiiinnön mukaisesti I 10,00 €lkokous, puheenjohtajalle ja
iihteerille 50oå korotettuna ja matkakorvauksiksi valtion
matkustussiiiinnön mukaisesti 0,42€lkrn. Muista hallituksen j äsenten
tekemiståi töistii maksetaan 18,00 €lh jamatkakorvaus valtion
matkustussiiiinnön mukaan 0,42 clkm. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.
HYvåiksYttiin

9. Toimintasuunnitelma j a talousarvio vuodelle 20 I 8

Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 (liitteet 4 ja
5) . Ehdotettiin toimintasuunnitelman ja talousarvion hyvåiksymistii.

Påiätös

HYvåiksYttiin

10. Hallituksen jiisenten ja varajäsenten lukumåiiirä

Ehdotettiin, ettii hallitukseen kuuluisi edelleen viisi varsinaista jäsentä ja
kaksi varajåisentii.

P?iätös

HYv?iksYttiin
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I 1 . Hallituksen jäsenten valinta

Ehdotettiin hallituksen erovuoroisen jäsenen Pertti Sandbergin samoin
kuin varajäsenten Jyrki Kososen ja Sakari Pietil?in valitsemista
uudelleen. Kokoukselle ilmoitettiin myös, ettii osuuskunnan
hallituksessa jatkavat Miintsälåin kunnan valitsemana jåisenenä MarjaLeena Måikipåiä ja Pomaisten kunnan valitsemana jåisenenä Juha Virkki.
Påiätös

I

Hyvåiksyttiin

2. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Ehdotettiin tilintarkastaj aksi Kauppakamarin hyvåiksymiiä
tilintarkastusyhteisOä Kymenlaakson Tilintarkastus Oy, jonka
vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HTM. Ehdotettiin,
ettii Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolelilii myös
varatilintarkastaj asta.

Påiätös
1

3. Osuuskuntakokouksen kutsu
Ehdotettiin, ettii ilmoituslehtenä käytetåiiin Måintsälåin Uutisia ja että
niille jäsenille, joiden säbköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa
låihetetiiiin kokouskutsu j a muu kokousaineisto siihköisesti. Muille
j ?isenille låihetetii2in kirjallinen kokouskutsu. Kokouskutsu ja
kokousaineisto julkaistaan myös osuuskunnan intemetsivuilla.

Påiätös
I

Hyvåiksyttiin

Hyviiksyttiin

4. Kokouksen päiittåiminen
Puheenj ohtaj a pttätti kokouksen

klo

I 9. 30.

Pöytåikirj an vakuudeksi

',}laffir'
kokouksen puheenj ohtaj a

-r!;son-^o&'*3ff

Pertti Sandberg ,("
kokouksen sihteeri

Pöytäki ria tarkastettu j a hyväksytty

"!r*'Årkt'4'ff6
Ilkka Allonen

f'Jaana Putus

