JYTY YLIVIESKA RY
KEVÄTKOKOUS

ASIALISTA-PÖYTÄKIRJA

Aika:

Torstai 25.4.2019 klo 18 -

Paikka:

Wanha Aapiskukko, Haantie 4, 85140 Kalajoki

Läsnä:

1 (3)

jäsentä
Pohjois-Suomen alueasiamies Teuvo Siikaluoma

1§

KOKOUKSEN AVAUS

2§

KEVÄTKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN,
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kevätkokous:

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sääntömääräisen kokouksen kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai
työpaikoilla levitettävällä monisteella tai lehti-ilmoituksella vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat (yhdistyksen sääntöjen 14 §). Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä (yhdistyksen sääntöjen 15 §).
Kokouksesta on ilmoitettu Sanomalehti Kalajokilaaksossa 17.4. ja 19.4.2019 ja yhdistyksen nettisivuilla 9.4. sekä Facebook-ryhmässä.
Hallitus: Kevätkokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kevätkokous:

4§

PÄÄTETÄÄN KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMISESTA
Jäsenyhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät ja syyskokous. Lisäksi jäsenyhdistys
voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä
varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta
lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen
kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun
on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen on mahdollista.
Hallitus: Kevätkokous päättää asiasta.
Kevätkokous:
5§

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2018
Tilinpäätös on 1.516,18 € alijäämäinen ja taseen loppusumma on 20.171,57 €. Tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä. Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet tiliasiakirjat.
Hallitus: Kevätkokous hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon.
Kevätkokous:

6§

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
Hallitus: Kevätkokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Kevätkokous:

8§

VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS
Hallitus esittää, että kevätkokous hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä.
Kevätkokous

10 §

JYTY YLIVIESKAN MAHDOLLINEN YHDISTYMINEN JOKILAAKSOJEN
ALUEELLISEEN YHDISTYKSEEN
Syksyllä 2018 tehdyn jäsenkyselyn mukaan saatiin kannatusta jatkaa valmistelua Jyty
Ylivieskan yhdistyksen liittymisestä alueelle perustettavaan suurempaan yhdistykseen ja sen jälkeen oman yhdistyksen purkamiseen.
Tällä hetkellä Jyty Kalajoki ry on ns. vastaanottava yhdistys, johon alueen yhdistykset
aluksi liittyvät ja sen jälkeen tulisi ajankohtaiseksi mm. nimenmuutos. Tällä hetkellä
Jyty Kalajokeen kuuluvat Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen ja Alavieska ja jäseniä on noin
500 - 600. Hallituksen jäsenet valitaan kaikista entisistä yhdistyksistä ja kokouksia pidetään eri paikkakunnilla. Virkistystapahtumat ovat avoimia kaikille.
Asiasta on päätettävä kahdessa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Yhdistyminen
olisi mahdollista tehdä aikaisintaan 1.1.2019 alkaen. Olemassa olevien varojen käytöstä on päätettävä yhdistyslain mukaisesti. Sen jälkeen oma yhdistys purettaisiin.
Kevätkokous:

7§

EDELLISTEN VUOSIEN YLIJÄÄMÄ
Hallitus:
Kevätkokous:

11 §

MUUT ASIAT

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ylivieskassa
_______._______ .2019

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

