AMC RY

ylimääräinen kokous 15.1.2018

Kokouspaikka: Internet-yhteys skypen kautta
Kokousaika: Satu Kuha avasi kokouksen klo: 18:14

Läsnä: Satu Kuha pj, Salla Korkki sihteeri, Milla Ilonen, Jonna Härkönen, Serenity Paldanius,
Reeta Sutinen, Mika Vimpari.
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Kokouksen avaus
Satu Kuha avasi kokouksen klo: 18:14

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialistan hyväksyminen
- ilmoitusasiat, postit, laskut
- invalidiliiton järjestöpäivät 3.-4.2.2018
- logon tilanne
- syyskuun tapaamisen raportti, palaute, tapahtumakertomus
- suunnitelmat miten internet sivujen kanssa edetään ja miten syyskuun
materiaali kootaan
- vuosikokouksen aika ja paikka
- tilinpäätöksen hahmottaminen
- terveiset apuvälinemessuilta
- viime vuoden tapahtumat ja mitä suunnitellaan uudelle vuodelle
Asialista hyväksyttiin muutoksitta.

Ilmoitusasiat: Ei erityisiä ilmoitusasioita.
Postit: Osuuspankista uudet tilin sopimusehdot, invalidiliiton jäsenluettelo ja ne
pitäisi tarkistaa 31.1.2018 mennessä. Päätetään, että sihteeri ja puheenjohtaja
tekee sen.
Laskut: Ei laskuja.
Invalidiliiton järjestöpäivät 3.-4.2.2018 Helsingissä. Päätetään, että Serenity
Paldanius osallistuu amc ry:n hallituksesta.

Logon tilanne. Lisätään logon alle vielä teksti: arthrogryposis multiplex
congenita. Otetaan heti käyttöön. Julkaistaan se amc ry:n nettisivuilla, kysytään
josko Janita tekisi sen.

Sihteeri laatii invalidiliitolle raportin syyskuun tapaamisesta, siihen on
invalidiliittolta tullut valmis linkki lomakkeeseen. Käytiin läpi palautekaavakkeen
kohdat. Palaute kerättiin sähköisesti. Päätettiin, että Milla Ilonen tekee
tapahtumakertomuksen amc ry:n nettisivuille syyskuun tapahtumasta.

Päätettiin vuosikokouksen aika ja paikka alustavasti: Tampere ASPA :n tilat
17.3.2018 lauantai. Mietittiin toimintakertomuksen ja tilien läpikäymistä
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kevätkokoukseen. Satu Kuha, Salla Korkki, Serenity Paldanius tekevät esityöt. Vk
6 valmistellaan ja vk 7 hallituksen kokous: 13.2. klo:18:00.
Tilinpäätös on oltava hallituksella ja toiminnantarkastajilla kuukautta ennen
vuosikokousta. Minkä verran on jäsenmaksutuloja suurin piirtein ja minkä
verran juoksevia kuluja? Tilillä noin 700e rahaa. Ei laskuja. Jäsenmaksut tulevat
keväällä.
Hallituksen jäsenten terveiset apuvälinemessuilta.

Viime vuoden tapahtumat: Keväällä oli harvinaiset yksikön tapaaminen Lahdessa
validia kuntoutuksessa ja syyskuussa vaikuttajaviikonloppu Ylöjärvellä. Kesällä
vietimme Tampereella puisto piknikkiä.
Tulevalle vuodelle suunnitteilla: nettisivut, amc-esittely nettisivuille. Hallitus
haluaisi järjestää: vuosikokous tapahtuma, amc esittely , jonka voi viedä
terveydenhoitohenkilöille esim printattavissa nettisivuilta.
Varojen keruu ehdotuksia: ei toistaiseksi ehdotuksia.
Seuraava hallituksen kokous 13.2.2018 klo: 18:00.

Muut esille tulevat asiat. EI muita esille tulleita asioita.
Satu Kuha päätti kokouksen klo:19:57

