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Kokousaika
Kokouspaikka
Läsnä

14.02.2017 18:44-20:45
Internetyhteys skypen kautta

Satu Kuha (PJ),
Salla Korkki (sihteeri),
Mika Vimpari,
Reetta Sutinen

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus,
Puheenjohtaja Satu Kuha avasi kokouksen klo 18:48
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Jäsenmaksu ja saatekirjeen sisältö
Jäsenmaksu 25/e henkilö päätetty aiemmassa kokouksessa. Tämä säilyy
muuttumattomana. Mukaan liitetään kysely, jossa tärkeää on jäsenen ikä liittovaaleihin
äänestysoikeuden saamiseksi. Huhtikuuhun mennessä oltuna maksettuna, joten laskut
lähetettävä 2 viikon sisään. Saatekirjeeseen kevätkokouksen päivä ja paikka sekä
maininta kevään AMC-perhetapaamisesta. Lisäksi yhteystiedoksi saatekirjeeseen
lisätään rahastonhoitaja@amc.fi Ja maininta AMC Ry:n nettisivujen toiminnasta.
Säilytettiin ennallaan myös kaikki aiemmin edellisessä kokouksessa päätetty koskien
mukaan liitettävää kyselyä. Päätettiin, että Satu Kuha on yhteydessä Serenity
Paldaniukseen ja Mika Saastamoiseen , jotta saatekirje ja laskut saadaan lähetettyä
2viikon sisään.
5.Tilinavaus

Päätettiin, että Satu Kuha on yhteydessä Mika Saastamoiseen ja selvittää, että
jäsenlaskutus onnistuu, vaikka tilien hallinta ei ole vielä Serenity Paldaniuksella.
Tehdään päätös tilienhallintaoikeuksista. Päätetään nimetä AMC ry:n tilin käyttöoikeus
yhdistyksen puheennjohtajalle Satu Kuhalle ja sihteeri/rahastonhoitajalle Serenity
Paldaniukselle Nimeämme Serenity Paldaniuksen pankkipalveluiden käyttäjäksi ja
valtuutetaan tekemään tarvittaessa muutokset pankkipalveluihin.
Kerätään vaadittavat tiedot, jotta tilienkäyttöoikeudet saadaan: 2016 vuosikokouksen
pöytäkirja, josta käy ilmi hallituksen valinta: Onko Serenity Paldaniuksella vai Merja
Montolla, kysytään Serenityltä. Salla Korkki laittaa facebookin hallituksen suljettuun
ryhmään kyselyn hallituksen jäsenten tarvittavista tiedoista. Serenity Paldaninius
pystyy keräämään tiedot facebook seinältä. Satu Kuha selvittää onko Serenityllä jo
yhdistysrekisteriote. Satu Kuha selvittää mistä on saatavissa yhdistyken säännöt,
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vuosikokouspöytäkirjassa vai Mika Saastamoiselta/Milla Ilosella? Tiedot toimitettava
Serenity Paldaniukselle.
6.Kevätkokouksen suunnittelu
Päätettiin pitää kevätkokous 18.3. Lahdessa, Validia Lahden Kuntoutuskeskuksessa ja
ajaksi ehdotetaan 15-17. Kutsu jäsenille lähetetään jäsenmaksun saatekirjeen
yhteydessä.
Ohjelmassa: selonteko viime vuodesta, yhteenveto perhetapaamisesta syyskuu 2016,
liittovaaleihin osallistuminen, talous ja toimintasuunnitelma 2017, puheenjohtaja
erovuoroinen, erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet, sääntöjen
mahdollisetn muutokset ja niiden hyväksyminen, vertaistuen suunnittelu, amc-hoitoopas, nettisivujen sisältö, nettisivujen sisällön tuottaminenja mahdollisesti siitä
vastaavan henkilön valinta.

7. Lahden tapaaminen 18-19.3
Ehdotetaan varattavaksi 2h kevätkokoukselle 18.3 klo: 15-17, (Mika Vimpari skypessä
paikalla klo:15:30-16:30) 18.3 illaksi pyritään saamaan mukava tila varatuksi yhteistä
ajanviettoa varten ja naposteltavaa, pelejä. Naposteltava tuotava nyyttäriperiaatteella.
Satu Kuha on luvannut olla yhteydessä yllämainituista asioista Harvinaiset yksikköön.
8. Internetsivut ja yhteystiedot
Päätettiin hallitus@amc.fi yhteinen postilaatikko
Päätettiin seuraavat osoitteet, joihin ei tule postilaatikkoa, vaan posti ohjataan
vastuuhenkilöiden henkilökohtaiseen sähköpostiin:
puheenjohtaja@amc.fi, vertaistuki@amc.fi, rahastonhoitaja@amc.fi
Satu Kuhan yhteystiedot ilmoitetaan patentti ja rekisterihallitukselle ja netti sivuille.
Tarkistetetaan kenellä on nimenkirjoitusoikeus ja sitten päivitetään osoitetiedot, Satu
Kuha selvittää tämän. Invalidiliiton sivuilta linkki amc.fi sivuille.

Päätettiin perustaa suljettu facebook-ryhmä, hallituksen ryhmä. Toivottiin
kevätkokouksessa keskustelua amc-facebookin aivan mahtava coctail sivustosta,
muutetaanko amc-yhdistyksen informaatiokanavaksi, vaatisiko nimenmuutosta?
Päätettiin, että perustetaan facebookiin sivusto aktiiviseksi hallituksen ja amc ry:n
viestintä kanavaksi. Informaation jakamisen paikka. Päätettiin kysyä jäsenten mielipide
kokouksessa olisiko järkevää perustaa uusi sivusto vai muokata amc-aivan mahatva
coktail sivustoa! Sivuston olisi oltava avoin kaikille. Mika Vimpari luo suljetun ryhmän
hallitukselle.

Mika Vimpari esittelee mahdollisesti internet-sivuston ensimmäistä kertaa
kevätkokouksessa. Pohdittiin nettisivujen rakennetta ja sisällön tuottamista.

9. Muut käsiteltävät asiat

Allekirjoitukset: kaksi tarkastajaa Mika Vimpari ja Reetta Sutinen. Sovittiin, että jatkossa
pöytäkirjat ovat internetissä saatavilla.
Yhdistyksen hallinnollinen postiosoite siirtyy Satu Kuhalle.
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Selvitetään kenellä on nimenkirjoitusoikeus tällä hetkellä.. Satu Kuha hoitaa.
Salla Korkki luvannut alkaa kerätä perustietopakettia AMC:stä.

Keskusteltu edelleen tavoitteesta viedä yhteystiedot ja tietoa amc:Stä ja amc ry:stä
kautta suomen sairaaloihin.

10.Seuraava kokous

Sovitaan pidettäväksi yksi kokous ennen kevätkokousta 13.3.2017 maanantain Klo:
18:00 skypessä. Jaan Tiiri kertoo järjestöpäivistä.

11. Kokouksen päätteminen
Satu Kuha päättää kokouksen klo 20:45
Allekirjoitukset:

________________________________________
Satu Kuha, AMC ry:n puheenjohtaja

________________________________________
Reetta Sutinen, AMC ry:n hallituksen jäsen

________________________________________
Mika Vimpari, AMC ry:n hallituksen jäsen

