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HALLITUKSEN KoKouKsEN pöwÄm n a aL/ 2ozo

23.s.2021klo 9.0f9.15
Lopenkatu 9, o4{go.lÄnverupAa
Henry Berg, Pepe Makkonen, KaleviTihveräinen,Mika Gilan, Esa
Kärkkäinen.

AIKA:
PAIKKA:

Läsnä:

T. KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Henry Berg avasi kokouksen ja toivotti
läsnäolijat tervetul leiksi.

2. LAILTISUUDEN JA PÄÄTöSVNLTAISUUDEN TOTEAMTNEN
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty hallituksen jäsenilte sähköpostilla
hyvissä ajoin, ennen pidettävää kokousta.
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. ESITYSLISTAN HWÄKSYMINEN
Hyvä ksyttii n kokou ksen esitysl ista.

4. TATOUS

Merkittiin tiedoksi yhdistyksen käyttötilin saldo yhteensä
17.543,66 euroa.
Merkittiin tiedoksi yhdistyksen maksamat laskut ja avustukset.
Todettiin, että katukeilaus vuodelta 2020 oli peruttu ja siirretty
jä rjestettävä ksi vuodelle 202 1 syksyyn, m i kä I i koronaepidem ia n tila nne sen
silloin sallii.

5. VUOSIKERTOMUKSEN KÄSNTETYTOIMINTAKAUDELTA2O2O
Kokouksen sihteerinä toiminut pepe Makkonen esitteli
yhd i stykse n vuosi ke rto m u ksen toim i nta ka ude lta t.i,.-3L.L2.zozo.
PäätöS:

Hyvä ksyttii n yksi m iel isesti vuosi kertom us to im inta ka udelta 1. 1.-
3L.L2-2O2Oja päätettiin esittää sitä tässä muodossa vuosikokouksen
hyväksyttäväksi.

fltINPÄÄTÖS JA TITINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2O2O
Kokouksen sihteerinä toiminut pepe Makkonen esitteli
yhd istyksen til i n päätö kse n ti I i ka udelta 1. 1.-3 1..I2.2020.
Luettiin til intarkastuskertom us. Todettiin, että tilin päätös osoittaa
ylijää mää 2.025,20 eu roa.
Päätettiin esittää vuosikokou ksel le, että ti I ika uden tulos ki rjataa n
yhdistyksen voitto, - ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.
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7, TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2O2O SEKÄ
JÄSENMAKSUT TILIKAUDELLE 2021
Käsiteltiin toimintasuunnitelma, ehdotus talousarviosta tilikaudelle 1.1.-
31..12.2A21.

PäätöS:

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle
L.1'.-31,.1'2.2021, ja päätettiin esittää sen hyväksymistä vuosikokoukselle.
Käsiteltiin esitys jäsenmaksuistaseuraavasti tilikaudelle 1.1.-3 1.1-Z.2O2I
Jäsenmaksu 5,00 euroa/jäsen vuonna zo2t jayritysjäsenen jäsenmaksu on
100,00 euroa/yrity s 202j,. päätetti in esittä ä jäsen ma ks ujen va hvista m ista
vuosi kokou ksen hyvä ksyttävä ksi.
Kannustusstipendien jakaminen
Esitettiin, että tänä vuonna kannustusstipendit 2 x 100 euroa jaettaisiin
Järvenpää n a m mattiko u lu n ka hdel le a nsioituneel le opiskel ija lla.
sovittiin ,että Pepe hoitaa Anitan kanssa käytännön järjestelyt asiassa.
Apurahan jakaminen Jobile palvelun pilotointiin
Päätettiin, että jaetaan Jobile-palvelujen pilotointiin tukea 1.000 euroa ja
va hvistetaa n tu kim a ks u erikseen vuosi kokouksessa.

TAPAHTU MAT LOPPUVUODEN AIKANA 2021
rodettiin, että ainakin itsenäisyyspäiväjuh la 6.1.2.2a21 pyritään jälleen
järjestämään, m ikäli koronaepidem ia sen sal lii.
samoin hyväntekeväisyyskonsertti 9.9.2021- Järvenpäätaroila järjestetään 

,mikäli koronaepidemia sen sallii.
Muita tapahtumia, kuten keilaustapahtuma ei vielä ole sovittu vallitsevan
koronaepidemian takia.
Tilannetta seurataän ja tapahtumien järjestämiseen ja niiden aikatauluihin
palataan myöhemmin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja esitti kiitokset litukselle ja päätti n klo 9.L5

Pöytäkirjan vakuudeksi
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