Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry. 22.10.2014
KOKOUSKUTSU

Syyskokous 2014
Aika:	

 sunnuntai 9.11.2014 klo 12.15 alkaen
Paikka: Jyväskylä, Jyväskylän Kansalaisopisto (kaupunginkirjasto), Vapaudenkatu 39-41
Läsnä:	

Kokouksen aluksi SML:n kuluttajaneuvoja, toimittaja Mari Koistinen antaa vinkkejä hunajan
myyntiin ja markkinointiin sekä kertoo alan ajankohtaisista asioista, mm.
pakkausmerkinnöistä.
Alustuksen jälkeen keskustelua kahvin lomassa, minkä jälkeen kokouksen virallinen osuus.

Kokouksen asialista
	


1.	


Kokouksen avaus

	

2.	

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta
	


3.	


Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

	

-	

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen
kokoukset koolle vähintään neljätoista(14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä.” Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen
määräämällä tavalla.
	


4.	


Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

	


5.	


Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2015

	

-	

Liite 1

Liitteenä on johtokunnan esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi.

	

6.	

Vuoden 2015 tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun
vahvistaminen
	

-	

Liitteenä on johtokunnan esitys vuoden 2015 tulo- ja menoarvioksi.
Liite 2. Johtokunta esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan, ts. 22 € per jäsen.
	

	


7.	


Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

	

-	

Yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja,
viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on
kaksi kalenterivuotta.

	

-	

Syyskokouksessa 2012 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti
Pylvänäinen ja johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Eija Hatanpää (ent. Ihanainen), Olavi
Kontio ja Pertti Tuomanen sekä varajäseniksi Josefiina Keskustalo (vuodeksi) ja Timo
Junkala.
	

-	

Syyskokouksessa 2013 varsinaisiksi jäseniksi valittiin Josefiina Keskustalo
ja Pertti Kauppinen ja varajäseneksi Timo Rossi.
	

-	

Erovuoroisia jäseniä ovat nyt Pylvänäinen, Hatanpää, Kontio ja Tuomanen.
	


8.	


Toiminnantarkastajien valinta

	


-	


Vuoden 2014 toiminnantarkastajat ovat Seppo Haapamäki ja Seppo Mäkinen

	


9.	


Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Johtokunta esittää, että yhdistyksen kokousten koolle kutsumista koskeva sääntöjen 10§,
joka kuuluu seuraavasti:
	

-	

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
	

-	

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Johtokunta perustelee esitystä sillä, että sääntömuutoksen jälkeen yhdistyksen kokouskutsut
voidaan toimittaa sähköpostina, niille jäsenille jotka ovat antaneet suostumuksensa
sähköpostinsa käyttämiseen tähän tarkoitukseen. Sähköpostin käyttäminen on sisäisessä
viestinnässä huomattavasti nopeampi, tehokkaampi ja taloudellisempi keino kuin kirjeiden
lähettäminen. Valtaosa yhdistyksen jäsenistä on jo antanut sähköpostinsa käytettäväksi tähän
tarkoitukseen. Yhdistyksen kokouksista kerrotaan myös yhdistyksen www-sivuilla ja
Mehiläinen-lehdessä.
	


10.	


Muut asiat

	


11.	


Kokouksen päättäminen

Huom 1. Kokouskutsu, asialista ja johtokunnan esitykset vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja
tulo- ja menoarvioksi ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla www.ksmesitarhat.fi
Huom 2. Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille!

Tervetuloa!
Yhdistyksen johtokunnan puolesta
Matti Pylvänäinen
Puheenjohtaja
matti.a.pylvanainen@jyu.fi
040 3558978

Eija Hatanpää
Sihteeri
eija.hatanpaa@jyu.fi
050 3231162

Nyt kannattaa tutkituttaa pesät EKM:n varalta! Tänä vuonna Evira tutkii
näytteet vielä ilmaiseksi, ensi vuoden alusta ne tulevat maksullisiksi.
Olethan myös muistanut ilmoittautua pitopaikkarekisteriin!

