AMC RY hallituksen kokous 23.5.2017
1. Puheenjohtaja Satu Kuha avasi kokouksen skypessä: 23.5.2017 klo: 18:22
2. Paikalla Satu Kuha, Milla Ilonen, Mika Vimpari, Reeta Sutinen, Salla Korkki. Todetiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Laskut, postit, ilmoitusasiat. Sihteeri/rahastonhoitaja ei ole paikalla, joten amc ry:n tilien ja
jäsenmäärän sekä tulojen suhteen palataan uudelleen seuraavissa kokouksissa. Invalidiliitolta oli tullut
postia uudesta maakunta sote uudistuksesta, kokouksessa käytiin sitä läpi. Milla kertoo liittovaltuuston
kevät kokouksesta, sote uudistuksesta. Tulevista suurista muutoksista, mm kuntoutuslaitokset
myydään. Mullistavia muutoksia tiedossa, kuten mahdollinen henkilökohtainen budjetointi kuntoutuksien
järjestäminen harvinaissairaille. Hyvin epävarmoja arvioita ja paljon olettamuksia, mutta myös
mahdollisuuksia.
Jäseneksi liittymisestä puhetta. Suoraan kiltassa kaavake, linkitetään se amc.fi sivulle ja yhdistyksen
omat ohjeet, lisäksi yrityksille kannatuskirje/kaavake, 2vk deadline. Salla, Vili ja Serenity hoitaa valmiit
tekstit Mikalle.
4. Liittovaltuustovaalit, Milla kertoi niistä tarkemmin, Muistettava tehdä ilmoitus heinäkuun loppuun >
15.v jäsenistä, puheenjohtaja ilmoittaa invalidiliitolle. Milla Ilonen asetettu ehdolle.
5. Logokilpailun tilannetta käytiin läpi, Serenity ei ole paikalla. Päätetään jatkaa kilpailu heinäkuun
loppuun, mainostetaan! Amc aivan mahtava sivuille! Linkki kotisivuista (salla hoitaa)
6. Nettisivujen päivitystä käydään läpi. Salla tekee Serenityn kanssa jäseneksi liittymisen ohjeet ja
varainkeruun ohjeet. Yhdistyksen säännöt on saatava tehtyä ja päivitettyä, ehdotettu ja päätetty pitää
ylimääräinen hallituksen kokous sitä varten. Ennen juhannusta! Milla tekee amc ry:n historian internet
sivuille. Hallituksen jäsen esittely Mikalle, kuva ja pieni teksti! Päätetty, että Mika luokaikille amc. fi
postiosoitteen :: omalla nimellä s-posti osoitteet/ ei laatikkoa ja Mika ohjaa ne suoraan meille omiin sposteihin. Henkilöesittely hallituksen jäseniltä suoraan : mika.vimpari@amc.fi, 2 vk deadline.
Selvitetään Serenityltä tietoa saako aiemmissa amc ry tapaamisissa otettuja kuvia käyttää, tarvittaessa
Salla selvittää Mirjalta ja Merjalta. Reetta aloittaa kirjoittamaan toiminnasta kevät ja syyskokouksesta,
18.6. mennessä. Satu Kuha valmistelee yhdistyksen säännöt, Saastamoiselta saa pohjat ja nykyiset
säännöt.
7. Tulevaa toimintaa, koitetaan saada hankehakemus tehtyä invalidiliitolle, 2,5 vrk tapaaminen.
Edunvalvonnan rakentaminen, nettisivujen ohjeistuksen tekeminen. Pyrimme saamaan tietoa uudesta
sotesta ja luennoitsija mm invalidiliitosta., tarkoitus henkilöille joilla amc- tiedon lisääminen sote
uudistuksesta ja sen tuomista muutoksista. Haetaan 5000e summaa! Tapaamisessa pidettäisiin
syyskokous. Salla tekee hakemuksien, josta yhteismeeting skypessä Salla, Satu ja Milla (Maanantaina
29.5 klo: 18).
8. Muut esille tulevat asiat. Päätettiin, että Facebook sivuston on oltava julkinen ja avoin kaikille
kirjoittaa seinälle ilman erillistunnuksia. Päätettiin hallituksen kaikille jäsenille ylläpito-oikeus Facebook
sivustolle.
9. Seuraava kokous, 19.6, hallituksen kokous tampere klo: 13:00. 16:00 avoin piknik, jonne toivotaan
paikalle Tampereelta ja lähikunnista AMC harvinaisia.
10. Kokouksen päätettiin 23.5.2017 klo: 20:23

