Vasankarin nuorisoseura

PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS
3.5.2011 klo 19.00
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauno Juola, sihteeriksi Terttu Myllylahti,
pöytäkirjantarkastajiksi Sari Männistö ja Raija Juola.
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat Mauno Juola, Tapio Juola,
Raija Juola, Sari Männistö, Esko Manninen, Terttu Myllylahti ja Tero Översti
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Hyväksyttiin työjärjestys.
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Luettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus.
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Luettiin tilit ja tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on alijäämäinen n. 708 euroa. Alijäämää
selittänee osaltaan se, että sähkölaskut ovat nousseet n. 700 euroa ja kaupungin avustukset
vähenivät n. 1000 euroa. Seurataan taloudellista tilannetta.
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Tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille.

7

Tulevat tapahtumat
• Seuran kevätsiivous 14.5. klo 10 alkaen.
• Kesäjuhla on perjantaina 8.7. klo 18 alkaen. Tanssit klo 21.30 alkaen, tanssien
pääsymaksu 10 €. Suunnitellaan lähempänä tarkemmin.
• Järjestetään hirvipeijaisiin arpajaiset, joulumyyjäiset, Kauneimmat joululaulut sekä
pikkujoulu. Ajankohdat päätetään myöhemmin, samoin muu järjestely.
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Muut asiat
• Tanssikurssien vuokraa nostetaan 30 euroon / kerta.
• Seuran uusi emäntä on Sari Männistö.
• Kansalaisopiston käsityöpiiri voi kokoontua seuran vintillä. Vuokra 10 € / kerta.
• Teron harmonikkapiiri voi harjoitella seuralla, vuosimaksu 50 €.
• Punttisalin käyttäjille pieni käyttökorvausmaksu, esimerkiksi 20 – 30 € / vuosi /
henkilö.
• Muutenkin seuran salin ja astioiden vuokrien perimistä tehostetaan. Pannaan
ilmoituksia seuran seinälle ja ilmoitustaululle ja kehotetaan käyttäjiä hoitamaan
vuokrien maksu seuran tilille.
• Sähkön kulutus on noussut 6000 kWh heinäkuusta 2009 heinäkuuhun 2010 (2008 –
2009 kulutus 23700 kWh ja 2009 – 2010 29800 kWh). Syyskuun 2010 alusta

•

toukokuuhun 2011 kulutus oli jo 27000 kWh. Pienennettiin lämpöjä. Seurataan
kulutusta.
Vastineen antaminen yhdessä Vasankarin metsästysseuran kanssa Fortumin
tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutuslausuntoon. (Liitteenä asiapaperit)

9 Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi n. klo 20.30
Kokouksen puolesta

Mauno Juola
puheenjohtaja

Terttu Myllylahti
sihteeri

Sari Männistö
pöytäkirjantarkastaja

Raija Juola
pöytäkirjantarkastaja

