Raision Rinkka r.y.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika
10.11.2020 klo 19.15
Paikka
Raision kirjasto, Raisio huone, Eeronkuja 2, Raisio
Läsnä
liitteenä luettelo kokouksen osallistujista
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Armi Laamanen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkistajien ja äänten laskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Aaltonen, sihteeriksi Kaija Virtanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Haapanen ja Marjo
Salonen.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsuksi riittää ilmoitus jäsentiedotteessa. Todettiin, että ilmoitus on ollut
tiedotteessa 2-2020. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi toimintakaudelle 2021
Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2021 hyväksyttiin lisäyksellä osallistumisesta
Tahko Pihkala seuran kävelyhaasteeseen 4. – 25.5.2021.
Talousarvio toimintakaudelle 2021 hyväksyttiin.
6. Johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavat palkkiot sekä
matkakulujen korvausperusteet
Päätettiin, että ei makseta palkkioita. Matkakulut maksetaan julkisen kulkuneuvon
mukaan tai 50 % voimassa olevasta km-korvauksesta sekä sovitut kimppakyydit myös
johtokunnan ulkopuolisille toimihenkilöille.
7. Jäsenmaksun sekä kannatusmaksun määrääminen toimintakaudelle 2021
Päätettiin seuraavat jäsenmaksut toimintakaudelle 2021
Henkilöjäsen 23 euroa, perhejäsenyys eli samassa osoitteessa asuvat 32 euroa,
rinnakkaisjäsenyys (jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä) 12 euroa,
yhteisöhenkilöjäsenyys 28 euroa, nuorisojäsenyys, alle 20-vuotias, 12 euroa,
opiskelijajäsenyys, alle 29-vuotias, 12 euroa, kannatusmaksu avoin.
8. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan valinta toimintakaudelle 2021
Valittiin Armi Laamanen yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi.
9. Johtokunnan jäsenten lukumäärä toimintakaudelle 2021
Päätettiin, että johtokunnassa on kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä
10. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Erovuoroisista varsinaisista jäsenistä Satu Eklund, Pirjo Haapanen ja Marjo Salonen
valittiin uudelleen. Erovuorossa olleen Lauri Alijunnilan tilalle varsinaiseksi jäseneksi
valittiin Nina Stenlund. Varajäseniksi valittiin Hannu Salonen ja Alpo Viitaharju.
11. Varsinaisten toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Peltonen ja Seppo Naukkarinen.
Heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksi valittiin Anita Peltonen ja Paula Leppänen.
12. Tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät
Johtokunta nimeää toimikunnat ja työryhmät.
13. Yhdistyksen edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varamiehet
Johtokunta nimeää edustajat ja heille varamiehet.
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14. Yhdistyksen kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaiseminen
Päätettiin, että kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan jäsentiedotteessa ja muissa
johtokunnan päättämissä tiedotusvälineissä.
15. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.
16. Muut asiat
Päätettiin selvittää etäkokousten vaikutukset yhdistyksen sääntöihin ja
toimintatapoihin.
17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20
Vakuudeksi
__________________________________
Jyrki Aaltonen, kokouksen puheenjohtaja

______________________________
Kaija Virtanen, kokouksen sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
___________________________________
Pirjo Haapanen, pöytäkirjan tarkastaja

_________________________________
Marjo Salonen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajien, puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset löytyvät alkuperäisestä
pöytäkirjasta.

LIITE SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN 10.11.2020 PÖYTÄKIRJAAN
RAISION RINKKA R.Y. JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT VUONNA 2020
Armi Laamanen
puheenjohtaja
Pentti Mirtti
varapuheenjohtaja, kalusto- ja välinevuokraus,
majaisäntä
Kaija Virtanen
jäsen, sihteeri, jäsensihteeri
Lauri Alijunnila
jäsen
Satu Eklund
jäsen
Pirjo Haapanen
jäsen
Mirkka Karikoski
jäsen
Ilse Leppäranta
jäsen

Marjo Salonen
jäsen, Vapepa hälyttäjä ja yhteyshenkilö
Heli Paasonen, varajäsen
Hannu Salonen, varajäsen
Tarja Aittala
verkkoviestintävastaava
Reija Koivu
lasten ja nuorten toiminnasta vastaava
Margit Lind-Hiltunen
taloudenhoitaja
Timo Virta
lomaosakevuokraus
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