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Torstai 11.11.2021 klo 18.00

Paikka:Cafe Aitta, os. Aittaranta 2, Uusikaupunki

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Laitetaan nimilista kiertämään.
PÄÄTÖS:
2 JÄRJESTÄYTYMINEN
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2) Valitaan kokoukselle sihteeri.
3) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sääntöjen 11 §:ssä todetaan: Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Sääntöjen 12 § toteaa kokouksen laillisuudesta seuraavaa: Ilmoitus yhdistyksen kokouksen
ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti tai sähköpostitse lähetettävä
kaikille yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yhdistyksen toimialueen eniten levinneessä
sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu on julkaistu Vakka-Suomen, Uudenkaupungin ja Laitilan sanomissa 2.11.2021
sekä lähetetty kirjeenä kaikille Vakka-Suomen Diabetes ry:n jäsenille.
PÄÄTÖS:
4 VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan esityslista työjärjestykseksi. Esityslista on laadittu yhdistyksen sääntöjen 13§:n
pohjalta.
PÄÄTÖS:
5 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Hallitus esittää oheisen liitteen mukaisen toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.
Yhdistyksen sihteeri esittelee toimintasuunnitelman kokoukselle.
PÄÄTÖS:
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6 JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Hallitus esittää jäsenmaksun suuruuden pitämistä entisenä 16 euroa. Nyt käytettävissä
olevan tiedon mukaan liiton osuus on edelleen 7 euroa, joten yhdistykselle tuloutuu 9
euroa/jäsen. Tästä arvioidaan kertyvän tuloja 2500 euroa.
PÄÄTÖS:
7 TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN
Hallitus esittää oheisen tulo- ja menoarvion vuodelle 2022.
Taloudenhoitaja esittelee tulo- ja menoarvion kokoukselle.
PÄÄTÖS:
8 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Kokous tekee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Nykyisen hallituksen
puheenjohtajana toimii Jyri Chryssanthou.
PÄÄTÖS:
9 VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Sääntöjen 8 §:n mukaan hallitukseen valitaan 4-8
jäsentä. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2022.
Nykyisen hallituksen jäsenet ovat:
Christa Chryssanthou, sihteeri (ei enää käytettävissä sihteerin tehtävissä tulevassa
hallituksessa)
Maarit Huuhka
Heikki Turkki
Sari Nurmela (ei enää käytettävissä tulevassa hallituksessa)
Anneli Rantanen
Aila Hopponen
Anna Demir
PÄÄTÖS:
10 VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARAJÄSENTÄ
Toiminnantarkastajina ovat toimineet vuonna 2021 Taina Sjölund ja Tanja Salminen. Heidän
varallaan on ollut Aila Jalonen ja Umit Demir.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2022 ja heille kaksi varajäsentä.
PÄÄTÖS:
11 YHDISTYKSEN TULEVAISUUS
Yhdistyksen toimintaan osallistuminen on ollut vaisua, samoin vapaaehtoisista on ollut pula.
Tavoitteena on, että mm. hallituksen jäsenet vaihtuisivat uusiin muutaman toimintakauden
jälkeen. Näin tämä vapaaehtoistyö jakautuisi usealle jäsenelle. Koska vapaaehtoisia ei ole
ilmaantunut, yksi mahdollisuus on yhdistyksen purkaminen. Tämän jälkeen jäsenet voisivat
liittyä isompaan yhdistykseen (esim. Turku), jonka toiminta vielä jatkuu vireänä isomman
jäsenistön myötä.
PÄÄTÖS:
11 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
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12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Kokouksen puolesta
_______________
puheenjohtaja

_______________
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
Uusikaupunki ___/___ 2020

_______________
pöytäkirjantarkastaja

_______________
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: Toimintasuunnitelma 2022, tulo- ja menoarvio 2022

