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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma
Biolaitosyhdistys ry toteuttaa 9.1.2014 voimaantulleissa, uudistetuissa säännöissään hyväksyttyä
toimintatapaa v. 2015 seuraavilla toimenpiteillä:
1. Jäsenhankintaa tehostetaan sekä biolaitosyritysten että teknologia- ja palvelutoimittajien
parissa mm. tarjoamalla jäseniksi liittymään halukkaille etuja seminaarien maksuista.
Tavoitteena on vuonna 2015 saada neljä uutta yritysjäsentä.
2. Tehostetaan asiantuntijalausuntojen laadintaa viranomaisille biologiseen jätteenkäsittelyyn
liittyvissä asioissa.
3. Pidetään tiivistä yhteyttä yhdistyksen toimialalla tutkimusta tekeviin tutkimuslaitoksiin ja
korkeakouluihin ja viestitään tutkimuksista jäsenistölle.
4. Vaikutetaan aktiivisesti European Compost Networkin, ECN, kautta ja osallistutaan ECN:n
työryhmätoimintaan. Korvataan työryhmien 3-4 kokoukseen osallistuville
Biolaitosyhdistyksen edustajille matkakustannuksia enintään 3 000 €.
5. Järjestetään syksyllä toiminnan 10 vuotta juhlistava ja ajankohtainen teemaseminaari sekä
huolehditaan sen medianäkyvyydestä.
6. Jäsentiedote toimitetaan sähköpostitse 4-6 krt vuodessa. Tiedotteiden sisältöä lisätään,
kuten yhteenvedot hallituksen kokouksista, lausunnoista, uusista jäsenistä,
tutkimuksista, joissa ollaan mukana ym.
7. Uudistetaan yhdistyksen kotisivuja lisäämällä sinne konkreettisempaa tietoa toiminnasta
hyödyntäen mm. tuotettua selvitystä orgaanisen jätteen keräilystä ja käsittelystä sekä sen
merkityksestä.
8. Hallinnosta ja tiedotuksesta vastaa osa-aikaisesti palkattu toiminnanjohtaja, joksi aiempi
sihteerin nimike muutetaan.

Talousarvio 2015 seuraavalla sivulla.
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Talousarvio €
Varsinainen toiminta
Seminaaritoiminta
Tuotot
Kulut
Yht.
Yleistoiminta
Kulut

17 000
- 12 000
5 000

Henkilöstökulut
- 16 000
Toimistokulut
- 1 000
Kokous- ja neuvotteluk. - 2 000
Jäsenmaksut ECN:lle
- 1 000
Kv toiminnan kulut
- 3 000
Yleistoim. kulut yht.
- 23 000
Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-18 000

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

18 000

Tuotot yhteensä
Kulut yhteensä
Tilikauden ylijäämä

35 000
35 000
0

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. Vuosiliikevaihdoltaan yli 3 000 000 euron mutta enintään 10 000 000 euron yritysten
jäsenmaksu on 1 000 euroa/v. Vuosiliikevaihdoltaan yli 10 000 000 euron yritysten jäsenmaksu on
1 500 euroa/v. Yhteisöjen jäsenmaksu on 120 euroa/v. Jäsenmaksu henkilöjäsenille on
25 €/henkilö/vuosi. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Henkilöstökuluihin kuuluvat osa-aikaisesti palkatun toiminnanjohtajan palkka- ja sivukulut.
Kokouskuluihin sisältyy menovaraus hallituksen suunnittelukokouksen majoitus- ja
ruokailukuluihin tammikuussa 2015, yht. 1 465,50 €.
Jäsenmaksukuluihin kuuluu ECN:n jäsenmaksu.
Kv toiminnan kuluihin kuuluvat hallituksen jäsenille maksetut matkakorvaukset ECN:n ja sen
työryhmien kokouksiin.

