OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS

PÖYTÄKIRJA

Oikarainen

16.3.2011

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

16.03.2011 klo:18.00

Paikka:

Koulun ruokasali

Läsnä:

Rauno Rantaniemi pj.,Marjo Puhakka siht.,Eero Sirkka, Anja Nurmela, Heli
Lähdesmäki, Samu Luiro, Tapani Ylianttila, Toini Ylianttila, Enni Yliraudanjoki,
Saara Ketola

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen
Muitakin kuin hallituksen jäseniä voi tulla kokouksiin puheoikeudella. Jos asioista
päädytään äänestämään, on äänioikeus kuitenkin vain hallituksen jäsenillä.
3 Pöytäkirjan hyväksymisestä
Päätettiin, että yleensä pyritään hyväksymään pöytäkirja ennen kokouksen päättämistä.
4 Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
5 Hallituksen jäsenet, jäsenten tehtävät ja työnjako
Läsnäolevat hallituksen jäsenet esittelivät itsensä. Valittiin varapuheenjohtajaksi Eero
Sirkka, sihteeriksi Marjo Puhakka, rahastonhoitajaksi Anja Nurmela.
Valittiin Rauno vastaamaan Marjetan torin järjestämisestä.
Pilkkikilpailun järjestämisetä Oikaraisen Erä- ja kalamiesten kanssa päätettiin, että Rauno on
heihin yhteydessä.
Eero jatkaa lehden tekemisessä ”päätoimittajana” ja vastaa myös nettisivujen ylläpitäjänä.
Yleisessä kokouksessa käsitellyn Oikaraisen sillan nimikilpailun osalta päätettiin, että
Hannes on vastuullinen kilpailun järjestämisessä. Päätettiin,että hallitus esittää ja päättää
yhdessä Destian kanssa sillan nimestä.
Kolmen koplan hallituksen jäsenet: Rauno Rantaniemi, Ari Puhakka, varalla Hilpi Ahola ja
Jari Ranta.
Kemilän osalta päätettiin, että Hannes jatkaa selvitystä kaupunkin kanssa ja palataan asiaan
myöhemmissä kokousissa.
6 Yhdistyksen tilit ja niiden käyttöoikeudet
Marjolla ja Anjalla on tilinkäyttöoikeudet ja säilytetään ne.
7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
kaksi yhdessä. Marjo tekee ilmoituksen yhdistysrekisteriin puheenjohtajan vaihtumisesta.

8 Yhdistyksen toiminta hallituksen toimikautena
- Heli ja Samu ovat yhteyshenkilöinä koululle ja päiväkodille.
- Enni vastaa yheydestä kansalaisopiston suuntaan.
- Saara toimii yhteyshenkilönä Marttoihin ja yrittää heidän kanssa yheistyössä saada koulun
tyhjän huoneiston yhteiskäyttöön.
- Enni toimii yhteyshenkilönä Oikaraisen Hakaan.
- Keskusteltiin yhteistyöstä Keskustan paikallisyhdistyksen kanssa.
- Valittiin Heli vastaamaan yhteistyöstä kylän yritysten suuntaan.
- Toimitaan edelleenkin aktiivisesti Kolmen koplassa. Päivitetään kyläsuunnitelma. Ajetaan
edelleenkin palvelukylän aseman saamisen asiaa kaupungin suuntaan.
- Jari Ranta toimii omatoimisen varautumisen ryhmän vetäjänä.
- Marjo ja Ari vastaavat rantalentopallokentän rakentamisesta koululle.
9 Muut mahdolliset asiat
Jatketaan vuoden 2010 kokouskäytäntöä, eli
- kokoonnutaan kuukauden kolmas maanantai.
- Seuraava kokous on 18.4.2011 klo 18.00 koulun nuorisotiloilla.
10 Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja.
11 Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.50.

________________________
Rauno Rantaniemi (pj.)

_________________________
Marjo Puhakka (siht.)

