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Ohjelma *)
1§

Kokouksen avaus
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Heikki Korkealaakso avasi yhdistyksen
sääntömääräisen kevätkokouksen.

2§

Kokouksen järjestäytyminen (liite 1)
Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
Eila Salimäki
sihteeri
Juha Pohjonen
2 pöytäkirjantarkastajaa Hannele Salmela-Hast
ja 2 ääntenlaskijaa
Tauno Alkula
Päätös: Vahvistettiin.

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ilmoitus yhdistyksen kevätkokouksesta on tiedotettu syyskokouksen päätöksen
mukaan ja se on ollut yhdistyksen nettisivulla www.epk.fi
11.4. lähtien. Lisäksi tiedotettu sähköpostiviestein.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen
kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille
tai ilmoitettava sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta”.

Päätös: Todettiin ja hyväksyttiin.
4§

Vuoden 2012 toimintakertomus
Yhdistyksen hallitus (liite2) on käsitellyt 14.3. pitämässään kokouksessa
vuosikertomuksen vuodelta 2012 ja esittää kevätkokoukselle sen hyväksymistä.
Jäsenmäärät, liite3.
Päätös: Vuosikertomus luettiin ja hyväksyttiin.

5§

Vuoden 2012 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5.1. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja
esittää kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista.
5.2. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot ja esittää
sen pohjalta kevätkokoukselle tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2012
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Päätös: 5.1. Käsiteltiin.
5.2. Hyväksyttiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2012 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

6§

Muut asiat
Hallitukselle ei ole lähetetty aloitteita.

7§

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Eila Salimäki päätti kokouksen klo 13:35.

Kokouksen päättymisen jälkeen käytiin yhdistyksen kehittämiskeskustelua.
Ohjelma *)

11:00–
Kahvitarjoilu
11:30
Hallituksen kokous
12:00
Kevätkokous
Kokouksen jälkeen katsaus yhdistyksen toimintaan
----------------Liite1
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n säännöt:
6 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai
siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä
(30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n
määräykset.
---

Liite2, epk hallitus

www.epk.fi/hallitus.php

Liite3

Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä on 131 (2011; 122)
Kannattajajäseniä 20 (2010; 20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjan vakuudeksi:
________________________, ___. ___. 2013

Eila Salimäki, puheenjohtaja

Juha Pohjonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan:
_______________________, ___. ___. 2013

Hannele Salmela-Hast

_______________________, ___. ___. 2013

Tauno Alkula

