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Kokouksen avaus

17.3.202L klo L8.00 -L9.20

Seuran puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat

tervetulleiksi.

2.

Ldsndolijat ja pS6tiisvaltaisuus
Ko

kous tod etti i n

la

i

II

isesti

ko koon

kutsutu ksi ja pditosva lta iseksi.

Ldsnd: Timo Saarelainen pj, Risto Momm6, Esko Ahonen, Jorma Holopainen, Katja

Rouvanmdki, Anu Mdenpdi, Mikko Koponen.

3.

Kokouksen puheenjohtajan ia sihteerin valinta
Pu

4.

heenjohtaja ksi valittiin Timo

Saa

relainen ja sihteeriksi Risto Mom mo.

Edellisen kokouksen piiytiikirja
Poytdkirja hyvdksyttiin esitetyssd muodossa.

5.

Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus
Seuran taloudellisen tilanteen todettiin olevan suunnitelman mukainen. Jiisenmaksun
maksaneita vuoden 2021 lopussa oli 51 henkil6ii.

5.

Kevdtkokouksen 2022 valmistelu
kertom us ja ti li n pii iitds sekd keskuste lti i n kevdtkokou ksen
sddnt6jen mukaisesta asialistasta. Johtokunta allekirjoitti tasekirjan. Johtokunta
Kiiyti i n

16

pi toi

m i nta

ehdottaa kevdtkokoukselle, ettd yhdistyksen sddntojen mukaan jiisen, jolta ei kahtena
perdkkdisend vuonna ole saatu jdsenmaksua, voidaan katsoa eronneen yhdistyksestd.
Johtokunta p65tti, ettd kevdtkokous pidetiiiin perjantaina 2532022 klo 18.00
kyldtuvalla. Kevdtkokouksen kutsu laitetaan Pitiijiiliiisen torstai t7.3.2022lehteen

7.

Muut asiat

o

Valmistaudutaan ja selvitellSdn halukkaita vapaaehtoisia kahteen suureen
ta koota pa htu m aan kesd lle 2022. H u hti - tou koku ussa on ha ravoi ntita koot
Nilsidn taajamassa ja elokuussa IRONMAN 2022 liikenteenohjaus
kdvelyosuudelle. Yhdyshenkilond ndissd tapahtumissa on Pehtoori Risto
Mrimmri,
I

I

o

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa maakunnissa. Selvitetddn
nen sektorin" mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueiden
toimintaan tulevaisuudessa. Vastuuhenki16 Jorma Holopainen.
" kolman

o
o
o

Lasten kesdleirien suunnittelu etenee. Vastuuhenki16nii Eila Tolppanen.

Kyldturvallisuus ja -ympdrist6 kuntoon teemahanke (Kalakukko ry) on
avattuna hakemuksia varten. Hakemukset pitee toimittaa 30.4.2022
mennessd. Vastuuhenkil6ni Timo Saarelainen.
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vk!2,

Jorma

vk 13, Jorma

vk 14, Markku
vk 15, Timo

Seuraava johtokunnankokous

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen tarpeen mukaan koolle.

9.

Kokouksen pddtiis
Puheenjohtaja piititti kokouksen klo 19.20
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