VESIOSUUSKUNTA
UHKOILA

VUOSIKOKOUS 2006

Pöytäkirja nro 12

Aika:

28.5.2006 klo 13.00

Paikka:

Napialan Wanha Koulu, Uhkoila Tervakoski

1§
Kokouksen avaus
Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Molemmat valittiin.
3§
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Mirja Nikkilää ja Raimo Saarista. Ääntenlaskijoiksi esitettiin samoin Mirja
Nikkilää ja Raimo Saarista. Heidät valittiin.
4§
Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo kertoi osuuskunnan hallituksen tähänastisesta
toiminnasta, kustannusarviosta ja hankkeen etenemisestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
Suunnittelusta vastanneen Suunnittelutalo S.Anttilan edustajana paikalla oli Heikki Luoma-aho joka kertoi
suunnitteluun liittyvistä asioista ja vastasi esille tulleisiin kysymyksiin.
5§
Läsnä olevien toteaminen
Kerättiin paikallaolijoilta nimilista joka pöytäkirjan liitteenä. Paikalla yhteensä 51 henkeä.
Puheenjohtaja esitteli osuuskunnan jäsentilannetta. Varmoja jäseniä kokouspäivänä on 54 kpl ja liittymistä
suunnittelevat mukaan lukien 62 kpl.
6§
Esitetään taloudellinen tilannekatsaus
Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä piti katsauksen osuuskunnan taloudesta. Pöytäkirjan liitteenä esitetty talousarvio.
7§
Määrätään osuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkio
Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota. Kulukorvauksista,
kuten kilometreistä, voi esittää laskun osuuskunnalle valtion kilometrikorvauskäytännön mukaisesti.

8§
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallitus oli keskuudestaan arponut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Levänen ja Kari
Niklander. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.
Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Ansala Arto, Hakoma Päivi, Heleskivi Jouni, Kurkinen Leo,
Saarinen Raimo sekä Viljanen Jari. Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin sillä
edellytyksellä että Jari Viljasen tilalle valitaan uusi varajäsen. Jari Viljasen tilalle esitettiin Pekka Lainetta.
Ehdotus hyväksyttiin.
9§
Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta
Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen
osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi sähköpostilla
mikäli mahdollista. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla. Ilmoittamista paikallisessa
lehdessä ei katsottu tarpeelliseksi.
10§
Muut asiat
Keskusteltiin seuraavista asioista: hankkeen kustannusarviosta, avustusasioista sekä putkien liittämisestä
kiinteistöön.
11§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
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