Ylä-Savon Autoteknillisen Yhdistyksen
VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
1. Puheenjohtaja Petri Rytkönen avasi kokouksen.
Todettiin paikalla olevan 15 jäsentä.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arvo Ryhänen, sihteeriksi Unto Mähönen, pöytäkirjan
tarkastajiksi Lauri Laatikainen ja Kalle Murtomäki.
4. (Arvo Ryhänen rupesi johtamaan puhetta) Vahvistettiin työjärjestys.
5. Esitettiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistettiin hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toiminnantarkastajien sekä toimihenkilöiden
kulukorvauksista: kulukorvaukset laskun mukaan siten että: Puheenjohtaja 100€, sihteeri 150€,
rahastonhoitaja 75 €. Toiminnan tarkastajat laskun mukaan.
(Kukaan ei kuitenkaan ole laskuttanut edellisiltäkään vuosilta.)
8. Käsiteltiin hallituksen kuluvaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja
talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistettiin seuraavan vuoden kannatus- ja liittymismaksun
sekä jäsenmaksujen suuruus. Ei liittymismaksua. Yhdistyksen osuus on 15 € jäsenmaksusta.
(Hallituksen päätös: kannattaja banneri 50€, jos yhdistys tilaa kannattajalle autolehden, 100€.)
9. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärä 6 + puheenjohtaja.
10. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Arvo Ryhänen ja erovuoroisten tilalle hallitukseen
Mika Amper, ja Tauno Karppinen entisinä ja Petri Rytkönen uutena.
Jäsenhankinta vastaavaksi valittiin Petri Rytkönen, rahastonhoitajaksi Seppo Smedberg, sekä
kirja-asiamies tehtävät hoitaa sihteeri.
11. Valittiin kaksi toiminnan tarkastajaa: Pertti Janhunen ja Heikki Winter valittiin.
12. Valittiin yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen
Saloon 13.-15.3.2015 Valittiin Arvo Ryhänen, Unto Mähönen, ja varalle Tauno Karppinen.
– Hallituksen esitys: Jos löytyy vain yksi edustaja, korvataan kulut myös hänen mahdolliselle
seuralaiselleen. Yleensähän on valittu 2. Edustajapulan helpottamiseksi esitetään että edustajat
yhdessä saavat käyttää enintään 100 euroa, kuittien mukaan, muihin matkalla aiheutuneisiin
kustannuksiin, sen lisäksi että yhdistys maksaa entiseen tapaan kokouspaketit ja matkakulut. Tämä hyväksyttiin tällaisenaan.
13. Muu ohjelma oli ennen kokousta. Piiripalaveriasiat: 14.2 Pieksämäellä lupautuivat käymään
Unto Mähönen, Petri Rytkönen ja Tauno Karppinen.
14. Keskusteltiin muista esille tulevista asioista.
– Mitä keksitään yhdistyksen toiminnan virkistämiseksi: Päätettiin jatkaa ja tiivistää yhteistyötä
KATY:n ja muiden yhdistysten kanssa.
– Koulutusten järjestäminen yhdessä Kuopion ja Joensuun yhdistyksen sekä mahdollisesti
paikallisten yritysten kanssa tilanteen mukaan.
15. Kokouksen päättämin klo 19.00
Puheenjohtaja

Arvo Ryhänen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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