Tampereen Seudun Mobilistit ry
Kevätkokouksen pöytäkirja
13.7.2021
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
Tampereen Seudun Mobilistit ry:n kevätkokoukseen Mobiliaan.
Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla klo 17.30 ja varsinainen kevätkokous aloitettiin klo 18.00
tiistaina 13.7. 2021 Mobilian Talonpojansalissa, Kustaa Kolmannen tie 75, 36270
Kangasala.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen avaaja Martti Piltz pyysi esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Håkan Sandbackaa.
Päätettiin valita Håkan Sandbacka kokouksen puheenjohtajaksi.
Puheenjohtaja pyysi kokouksen sihteeriksi. Ari-Pekka Lällän
Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Ari-Pekka Lällä.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Puheenjohtaja pyysi esityksiä pöytäkirjan tarkastajiksi (2 kpl). Päätettiin, että he toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Todettiin, että jos äänestykseen joudutaan, niin kokous
täytyy keskeyttää ääntenlaskun ajaksi. Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Reijo
Pirinen ja Petri Rannikko
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kevätkokouksen kutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehden Hyrysysy 2/2021 olleessa
ilmoituksessa sivulla 39. Jäsenlehti ilmestyi vuoden 2021 viimeisen jäsenluettelon
mukaisesti lähetettynä jäsenten henkilökohtaisiin postiosoitteisiin postitettuna 21.06.2021.
Tämän todettiin vastaavan sääntöjä. Lisäksi asiasta on tiedotettu yhdistyksen kotisivuilla.
Todettiin kokouksen kutsun toimitetun sääntöjen mukaisesti ja koska paikalla oli läsnä 13
yhdistyksen jäsentä ja yksi jäsen teams järjestelmän kautta etäyhteydellä (liite 1), kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Puheenjohtaja luki kokouskutsussa esitetyn esityslistan. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia.
6. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen
hyväksymisestä
Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz esitteli hallituksen toimintakertomuksen. (liite 3).
Keskeisenä painopisteenä oli Korona pandemiasta huolimatta yhdistyksen strategian
mukainen toiminta. Puheenjohtaja totesi jäsenmäärän kasvaneen.
Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.

Paikalla oleva toiminnantarkastaja Jyrki Laiho ilmoitti että on tarkistellut toimintaa ja
todennut sen olevan määrätietoista ja oikean suuntaista.
Todettiin, että toimintakertomus vastaa tapahtumien kulkua ja hyväksytään yhdessä
tilinpäätöksen kanssa seuraavassa asiakohdassa.
7. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto, sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yhdistyksen Rahastonhoitaja Ari-pekka Lällä esitteli puheenjohtajan pyynnöstä
tilinpäätöksen vuodelta 2020. (liite 4)
Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Piltz luki tilintarkastaja Anita Helinin
tarkastuskertomuksen sekä lausunnon. (liite 5)
Toiminnan tarkastaja Jyrki Laiho luki lausuntonsa yhdistyksen toiminnasta ja kertoi
havainnoistaan liittyen puheenjohtajan kanssa käytyihin keskusteluihin ja jäsenistöltä
saatuun palautteeseen. (liite 6)
Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.
Päätettiin hyväksyä toimintakertomus, vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
vastuullisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ole ilmoitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla, joten tässä kohdassa ei ole
käsiteltäviä asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Håkan Sandbacka kiitti kokoukseen osallistujia asiallisesta keskustelusta ja
päätti kokouksen klo 18.45.
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