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Eteld-Pornaisten Vesiosu uskunta

osuusKUNNAN VARSTNATNEN KOKOUS v. 2006; poVrAXln.lA

Aika: Torstaina 27 .4. klo 18 - 19.32
Pai kka: Laukkosken N uorisoseuratalo
Ldsnd: Ldsndololistan mukaan 59 jdsentd

1. Kokouksen avaus
Hallituksen pj Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksija avasi kokouksen.

2. Laill isuuden ja pddt<isvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu hyviiksytyille ji isenille 29.3. Lisdksi i lmoitus on ollut Viikkouuti-
sissa 16.4.2005. Todettiin kokous lailliseksi ja pddtosvaltaiseksi.

3. Kokouksen tytijdriestyksen hyvdksyminen
Hyvdksytti i n es itysl ista kokouksen ty6j ii rjestykseksi.

4. Kokouksen jir jestiytyminen; kokousvirkail i joiden valinta
Valitt i in kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Sil lanpiiai. Sihteeriksi valitt i in Kirsi Vilonen,
poytakirjantarkastajiksi Erkki Sorsa ja Kalle Ruotsalainen. P6ytdkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ddnten laskijoina.

5. Toimintakertomus vuodelta 2005
Tutustuttiin v. 2006 toimintakertomukseen ja hyvdksyttiin se.

6. Til inpddtiis ja ti l intarkastuskertomus vuodelta 2005 sekd ti l intarkastajien lausunto
Esitelt i in osuuskunnan ti l inpddtds ajalta 1.1. - 31 .12.2005. Til inpiiditos ndytteid tappiota 36
794,09 euroa. Kokouksen sihteeri luki t i l intarkastuskertomuksen.

7. Til inpddtiiksen vahvistaminen ja vastuuvapauden mycintiminen ti l ivelvoll isi l le
Hyvaksytti in vuoden 2005 ti l intarkastajien lausunto, vahvistetti in t i l inpddtds ja myonnetti in
vastuuvapaus ti l ivelvoll isi l le kauden 1.1. - 31.12.2005 toiminnasta ja varojen kiiytostti.
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8. Hallituksen jdsenten korvaukset vuodelle 2006
Hyvaiksyttiin hallituksen ehdotus yhtenevistd korvauksista muiden osuuskuntien kanssa.
Pddtettiin korvata hallituksen jdsenille kuluja seuraavasti:

. kokouspalkkio 60 euroa/kokous, yli 3 tunnin osalta lis;ittynii 50 o/o ja yli 4 tunnin
osalta liseittynd 50 Yo (60, 90, 120 euroa)

. puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 1,5 -kertainen
o puheenjohtajalle ei makseta vuosikorvausta
o matkat korvataan valtion matkustussddnnon mukaan
o ansionmenetyskorvausta maksetaan enintddn 8 tunnin osalta vuorokaudessa
. osuuskunnalle tehtdvdstd ty6std maksetaan 15 euroa tunnilta

Pddtettiin myOs, ettd maksetaan hallitukselle v. 2005 pddtoksen mukaiset korvaukset, jot-
ka oli maksettu vuosikokouksen ptii itdstii 10 eur pienempind/kokous.

9. Toimintasuunnitefma vuodelle 2006
Luettiin hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksija hyvdiksyttiin se seuraavin lisdyksin:

. tyoryhmiin otetaan henkiloitii myos hallituksen ulkopuolelta
o koulutusta annetaan tarpeen mukaan myds hallituksen ulkopuolisil le ji isenille

10. Talousarvio vuodelle 2006
Hyvdksyttiin puheenjohtajan esittelemd talousarvio vuodelle 2006. Pddtettiin, ettd talous-
a rvio ldhetetddn kaikille jdsenille seuraavan tiedotekirjeen mukana.

11. Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatil intarkastajan valinta
Hallitus on pyytiinyt tarjouspyynnot lakisddteisestd tilintarkastuksesta ja esittdd sen mu-
kaisesti ti l intarkastajaksi edullisimman tarjouksen tehnyttd Tuokko Tilintarkastus Oy:td.
Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy, vastuulliset tilintarkastajat
Jari Miikkulainen (KHT) ja Vieno Mdllonen (HTM). Varatil intarkastajaksi valitti in Matti Lei-
voja.

12. Hall ituksen jdsenten valinta erovuoroisten jdsenten ti lalle
Erovuorossa ovat seuraavat hall ituksen jdsenet: Raimo lkonen, Kari Siivola ja Kirsi Vilo-
nen. Hall itus ehdottaa, ettd eronneen Jyrki Saarnion ti lalle ei valita uutta jdsentd.

Valitt i in varsinaisiksijdseniksi erovuoroisten jdsenten ti lalle Kari Siivola, Raimo lkonen ja
Kirsi Vilonen.
Hall ituksessa jatkavat Kari Pietarinen, Tapani Lempinen Eija Ropponen, Pekka Jdrvinen ja
Pekka Reijo.

Varajdseniksi valitt i in seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Kalle Ruotsalainen, Erkki Sorsa ja
Jussi  Ni in inen.
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13. Osuuskunnan tiedotus ja
Pddtettiin, ettd osuuskunnan

koollekutsumistapa
kokoukset kutsutaan koolle sddntojen mddrittdmdlld tavalla.

14. Muut asiat
Ei ol lut.

1 5. Kokouksen pdlttAminen
Puheenjohtaja pdiitti kokouksen klo 19.32

P6ytdkirian liitteet:
1. Ldsndolol ista
2. Tilinpdiaitosasiakirjat v. 2005
3. Toimintasuunnitelma v. 2006
4. Talousarvio v. 2006

Poytakirjan vaku udeksi

Olemme tarkastaneet ylld olevan poytdkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavak-
s i .
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Erkki Sorsa
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