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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013
Toimintasuunnitelma
Biolaitosyhdistys ry toteuttaa säännöissään hyväksyttyä toimintatapaa v. 2013 seuraavilla
toimenpiteillä:
1. Jäsenhankinta varsinkin tekniikkatoimittajan puolelta. Jäsenhankintaa tehostetaan
tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja koulutusten ja seminaarien maksuista.
2. Asiantuntijalausunnot viranomaisille biologiseen jätteenkäsittelyyn liittyvissä asioissa.
3. Osallistutaan alan keskeisten tutkimushankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja viestitään
tutkimuksista jäsenistölle.
4. Pyritään molemminpuolisen yhteistyön tehostamiseen Ympäristöministeriön kanssa.
5. Aktiivinen vaikuttaminen European Compost Networkin, ECN, kautta ja osallistuminen
ECN:n työryhmätoimintaan. Korvataan työryhmien 3-4 kokoukseen osallistuville
Biolaitosyhdistyksen edustajille matkakustannuksia enintään 3 000 €.
6. Teemaseminaari valtakunnallisesti ajankohtaisesta aiheesta syksyllä 2013.
7. Jäsentiedote sähköpostitse 2-4 krt vuodessa.
8. Laitoshenkilökunnan koulutustilaisuus järjestetään kahtena ei-peräkkäisenä päivänä huhtitoukokuussa. Hinta yhdistyksen jäsenyritysten henkilöille on 500 €/hlö ja ulkopuolisille
700 €/hlö.
9. Laaditaan yhdistyksen toimesta ja tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäen
v. 2013 loppuun mennessä kuvaukset jäsenyritysten laitosten käsittelemistä biojätteen
määristä, prosesseista ja tuotteista.
10. Uudistetaan yhdistyksen kotisivujen etusivu kohdan 9. tuottaman tiedon perusteella
sellaiseksi, että sivu antaa konkreettisemman kuvan yhdistyksen toiminnasta sekä biojätteen
keräilyn ja käsittelyn merkityksestä Suomessa.
11. Tehdään vuosikokouksessa 2013 päätös yhdistyksen sääntöjen uudistamisesta sääntöjen
kohdan 5. Hallitus ensimmäisen ja toisen kappaleen osalta siten, että jatkossa vuosikokous
valitsee edelleen hallitukseen kahdeksi vuodeksi 4-8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varamiehet, mutta hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan yhdeksi
vuodeksi. Toinen uudistettava sääntöasia on lisäys kohtaan 5. Hallitus, jossa hallitus voi
valita varsinaisen hallitusjäsenen tai varajäsenen, milloin kyseinen henkilö on eronnut
tehtävästään kesken toimikauden.
12. Suunnitellaan toteutettavaksi v. 2014 yhdistyksen jäsenten tutustumismatka ulkomaiseen
alan kohteeseen.
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Talousarvio
Tuotot €
Jäsenmaksut
Osallistumismaksut

16 000
9 000

Yht.

25 000

Kulut €
Jäsenmaksut
1 000
Seminaari- ja kokouskulut 7 000
Matkakulut
3 000
Tiedotus
2 000
Tutkimukset, selvitykset
2 000
Hallintokulut
10 000
Yht.

25 000

Jäsenmaksu henkilöjäsenille on 20 €/henkilö/vuosi, yritysten, joiden liikevaihto on
enintään 200 000 euroa/v, jäsenmaksu on 120 euroa/v, vuosiliikevaihdoltaan yli
200 000 euron mutta enintään 3 000 000 euron yritysten jäsenmaksu on 500 euroa/v ja
vuosiliikevaihdoltaan yli 3 000 000 euron yritysten jäsenmaksu on 1 000 euroa/v.
Yhteisöjen jäsenmaksu on 120 euroa/v. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Jäsenmaksukuluihin kuuluu ECN:n jäsenmaksu.
Seminaari- ja kokouskuluihin sisältyvät tilavuokrat, palkkiot esiintyjille sekä ruokailuja kahvikulut.
Matkakuluihin kuuluvat puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tapauskohtaisesti
erikseen hyväksyttävät matkakulujen korvaukset.
Tiedotuskuluihin kuuluvat tiedotus sidosryhmille ja medialle sekä tilaisuuksien
tiedotuskulut.
Tutkimuksiin ja selvityksiin kuuluvat mm. toimenpiteet, joilla yhdistys pyrkii
nostamaan jäsenyritysten toiminnan merkitystä ja tunnettuutta.
Hallintokuluihin kuuluvat ulkopuolisina palveluina hankittavat yhdistyksen sihteerin
palvelut, jotka sisältävät yhdistyksen hallinnoinnin, tiedotuksen ja maksuliikenteen hoidon
sekä myös ulkopuolisena hankittavat kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut.

