Suomen Mikroyrittäjät ry! !

!

KEVÄTKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 16.5.2016 klo 19.40-20.45
Paikka: Webinaari

1.
2.!
!
!

Kokouksen avaus
! Raija Kara avasi kokouksen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin puheenjohtajaksi Raija Kara, sihteeriksi
Jutta Varjus, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sanna Jylänki
sekä Sissi Vartiainen

3.
!

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Alkuperäinen kokouspäivä 9.5.2016 jouduttiin siirtämään teknisten
ongelmien takia. Paikalla varapuheenjohtaja Raija Kara, taloudenhoitaja
Anne Laaksonen, hallituksen jäsenet Silja Kaija, Sissi Vartiainen sekä Mia
Pihlasto. Lisäksi paikalla olivat jäsenet Sanna Jylänki sekä Jutta Varjus.

4.
!

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Puheenjohtaja ehdotti kahta lisäystä (Mikroyrittäjien päivä sekä ALV uusi
jako) kohtaan 10. Ehdotus hyväksyttiin. Kokouksen työjärjestys
hyväksyttiin.

5.!

Esitellään tilinpäätös, kertomus toiminnasta ja tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien lausunto.
! Luettiin läpi toimintakertomus. Se hyväksyttiin. Käytiin läpi tilinpäätös. Se
hyväksyttiin. Tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien kertomuksen
mukaan tilinpäätöksessä eikä toimintakertomuksessa ei ollut
huomautettavaa.

6.!

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Hallituksen 2015 ulkopuolisina jäseninä Sanna Jylänki sekä Jutta Varjus
vahvistivat tilinpäätöksen myönsivät vastuuvapauden hallitukselle

!
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!
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Hallituksen kokoonpano 2016
Puheenjohtaja: Nina Hemminki
Varapuheenjohtaja: Silja Kaija
Taloudenhoitaja: Anne Laaksonen
Tiedotus: Raija Kara
Sihteeri: Jutta Varjus
Muut hallituksen jäsenet: Sissi Vartiainen ja Mia Pihlasto
Todettiin vielä, että hallitus haluaa toimia avoimesti ja jäsenet ovat
tervetulleita ideoimaan ja tekemään töitä mikroyrittäjien hyväksi.
Kokouksessa läsnä ollut Sanna Jylänki toivotettiin tervetulleeksi toimintaan
mukaan.

8.!
!

Hankkeiden tilannekatsaus
Silja Kaija kertoi, että ”Häiritsevän ja epäasiallisen käyttäytymisen
hallinnan toimintamalli”- ohjeistus on suurimmalta osalta tehty ja
tavoitteena olisi päästä painattamaan ohjekirja mahdollisimman pian.

!

Todettiin myös, että mikroyrittäjien hankkeita mm. ”Hiusvärit K-16” sekä
”aukiololaki” ovat menneet eteenpäin muuta kautta.

!

Lisäksi Nina Hemminki on kerännyt suuren määrän tietoa liittyen
harmaaseen talouteen hius- ja kynsialalla.

!

Todettiin, että toivotaan edellä mainittujen hankkeiden saamista loppuun
mahdollisimman pian.

9.
!

Jäsentilanne
Anne Laaksonen kävi läpi jäsentilanteen. 86 laskua on laitettu, 30 on
maksanut, 49 odottaa maksua, 7 on irtisanoutunut ja 5 uutta jäsentä on
liittynyt yhdistykseen.

10. Muut asiat
!
Mikroyrittäjen eli ns. ”Nykytorpparien” päivä 17.7.
!
Mediatyöryhmään lähti mukaan Silja Kaija, Sanna Jylänki, Anne
Laaksonen sekä Raija Kara. Todettiin,että Nina Hemminki on yhdistyksen
puheenjohtajana mukana kun asiasta tiedotetaan ja päivämäärä
julkaistaan. Silja Kaija lupasi perustaa facebook-ryhmän, jossa ovat
mukana myös hallituksen jäsenet. Raija Kara lupasi ilmoittaa asiasta
Oulun yliopistoon. Lisäksi ilmoitetaan asiasta Ideafoorumiin, jos lisää
jäsenistöä haluaa lähteä hankkeseen mukaan.
!
Käytiin läpi sellaisten yrittäjien ALV-suhdelukuasiaa, joiden työ on ns.
aineetonta työtä, jolloin ALV-vähennykset ovat pieniä suhteessa
maksettavan ALV:n määrään. Päätettiin lähteä selvittämään suhdelukua,
jolla näiden yrittäjien ALV pienenisi. Raija Kara lupasi ottaa yhteyttä Oulun
Yliopistoon, jonka kanssa Sumilla on jo yhteistyötä. Tavoitteena on
selvittää asia kesän aikana sellaiseksi, että voidaan lähteä ehdottamaan
asiaa puolueille ja saada hanketta etenemään.
!
Päätettiin esitellä hanketta Mikroyrittäjien päivänä 17.7.
!

!

!

Keskusteltiin, että Mikroyrittäjien jäsenedut voisivat olla myös
jäsentenvälisiä. Jutta Varjus lupasi laittaa Ideafoorumiin kyselyn, olisiko
jäsenillä kiinnostusta asiaan. Mikäli mikroyrittäjät haluavat tarjota
jäsenetuja, ne voitaisiin lisätä nettisivuille.

11. Kokouksen päättäminen
!
Kokouksen puheenjohtaja Raija Kara päätti kokouksen kello 20.45.
!
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!
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!

