YLÄ-SAVON AUTISMI- JA
ASPERGERYHDISTYS ry
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA
17.6.2020

Aika

Keskiviikkona 17.6.2020 klo 18.00.

Paikka

Tuomiranta, Salmenrannantie 93, Iisalmi

Kutsuttu

Kaikki jäsenet lehti-ilmoituksella Töllöttimessä 2.6.2020.
Mahdollisuuksien mukaan toimitettu jäsenille esityslista liitteineen.
Ne pyydetään ottamaan mukaan.

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.
2 § Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Janne Kananen, sihteeriksi Merja Kaivo-oja,
pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti ja Paula Ollikainen.
3 § Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5 § Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä
kalenterivuodelta esiteltiin ja hyväksyttiin
Toimintakertomus liitteenä 1, tuloslaskelma ja tase esiteltiin
kokouksessa sekä otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.
Tilintarkastuskertomus esitettiin kokoukselle toiminnantarkastajan
lausunnon kera sekä otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 2.
6 § Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin sekä vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille
7 § Määrättiin jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
Hallituksen esitys ja vuosikokouksen päätös:
Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsen 50 €.
8 § Vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020
Hallituksen esitys ja kokouksen päätös: Liite 3
9 § Hyväksyttiin talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hallituksen esitys ja kokouksen päätös: Liitteessä 3
10 § Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Osmo Turkki
11 § Valittiin hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa ovat Janne Kananen, Anne Mykkänen ja Paula Ollikainen. He
jatkavat edelleen hallituksen jäseninä.
12 § Valittiin toiminnantarkastajaksi Pirjo Kämäräinen sekä varatoiminnantarkastajaksi
Merita Korhonen, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
13 § Hallitus valitsee yhdistyksen edustaja/t Autismi-ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen
14 § Sääntöjenmuutokset esiteltiin ja hyväksyttiin kokouksessa. Yhdistyksen nimeksi
esitettiin Ylä-Savon Autismiyhdistys ry ja etäkokous mahdollisuutta kannatettiin hallituksen
kokouksien järjestämiseksi. Sääntömuutokset lähetetään vielä Autismiliittoon
tarkistettavaksi.
15 § Tiedotus- ja muut asiat käsiteltiin.
16 § Kokouksen päättyi klo 18.45.

puheenjohtaja

sihteeri

LIITTEET:
1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.3.
2020.

Toimintakertomus vuodelta 2019
Tuloslaskelma vuodelta 2019 ja tase.
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.
______________________________

____________________________

P.S. Hallituksen järjestäytymiskokous välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

