
ETELA-PORNAISTEN VES IOSU USKU NTA POYTAKIRJA N:O 112012

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 02.05.2012 klo 18.00

Paikka: Laukkosken tydvdentalo, Vanhatie 10, Laukkoski

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Yrtti avasi kokoukset. TZimdn jiilkeen k€isiteltiin osuuskunnan sddntojen 15
$ mukaiset asiat.

1 $ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekd vdhint€itin kaksi poytiikirjantarkastajaa ja
ddntenlaskiiaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Jiirvinen ja sihteeriksi Esko Viinikainen.
P6ytiikirjantarkastajiksija dr3rntenlaskijoiksi valittiin Erkki Sorsa ja Antti Huovila

2 $ Todettiin, onko kokouskutsu toimitettu sdtintojen mddrdiimdlldi tavalla ja onko kokous muutoin laillinen:

Kokouksessa oli edustettuna 42 jdsentii sekd osuuskunnan teknillinen asiantuntija Jukka Pietilii.

Kokous todetti in lail l isesti kokoon kutsutuksija kokous muutoinkin lail l iseksi.

3 $ Esitettiin tilinpaiitos ja tilintarkastuskertomus edelliseltii tilikaudelta.

Esko Vi in i ka i nen esitteli til in paiitoksen ja til intarkastuskertomuksen.
Esko Viinikainen esitteli talousarvion vuodelle 2012.
Es ko vi i n i k'' 
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Laina on kokonr"n maksettu v.2021

- Lainanhoitomaksua peritddn vuosittain (468 €/liittymii v.2012) siihen
saakka kunnes laina on kokonaan maksettu

4 $ Piiatettiin tilinpaat6ksen ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistd, joihin vahvistetun taseen mukainen
ylijaamii tai tappio antaa aihetta:

Tilinpdiitos vahvistettiin. Hallituksen esittdmdlld tavalla tilikauden alijiiiimii mddrdltddn 70.994,41
€ kirjataan voitto/tappiotilille.

5 $ Paatettiin vastuuvapaudesta hallituksen jiisenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

Hallituksen jdsenille mydnnettiin vastuuvapaus pddttyneeltd tilikaudelta. Todetaan, ettd
osuuskunnalla ei ole toimitusjohtajaa.

6 $ Paatetaan ylijiiaman kdyttdmisestd:

Todetaan, ettd osuuskunnalla ei ole ylijaiimiiii.



7 $ Miieiratdidn hallituksen puheenjohtajan ja j€isenten palkkioista:

Pddtettiin, etta hallituksen jdsenille maksetaan kokouspalkkiona 72,00 euroa/kokous,
Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettuna eli 108,00 euroa/kokous. Todetaan, ettii palkkiot
noudattavat Pornaisten kunnan luottamushenkil6ille maksettavia kokouspalkkioita.

8 $ Valittiin tarvittavat jdsenet hallitukseen:

Erovuoroiset hall ituksen jdsenet olivat Rauli Olkanen ja Kimmo Simoinen. Tapani Lempinen oli
pyytdnyt eron hall ituksesta. Hall itukseen valitt i in uudelleen Kimmo Simoinen ja uusina jdsenind
Ari Turunen ja Sari Janhunen. Hall ituksessa jatkavat Seppo Yrtti ja Pasi Kanerva.

9 $ Valitaan kaksi tilintarkasta jaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tileja.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteiso Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana
KHT Jari Miikkulainen sekd HTM Vieno M€illdnen. Varatilintarkastajaa ei ole valittu.

10 $ Miii iratti in, missd sanomalehdessd tai muulla sdEintojen 16 $:ss€i mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan
kokoukseen toimitetaan :

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan kirjeitse.

11 $ Kasitel lddn muut kokouskutsussa mainitut asiat:

- Hall ituksen esityksen mukaisestivuonna 2013 peritddn
lainanhoitomaksua 468,00 euroa kaikilta liittymissopimuksen tehneiltd tai
liittymismaksua maksaneilta

Esitettiin toivomus, ettd talousarvio kdsitell6dn vuosikokouksessa.
kuten tdssd kokouksessa tehtiinkin.

, Kokouksen pddttdminen:

Puheenjohtaja kiitti ldsn€rolijoita hyvdstd kokouksesta ja paiitti kokouksen klo
19.44.
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Pdytakirja tarkastettu :


