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Kokousaika
Kokouspaikka

21.12.2016 18:00 – 20:00
Validia Lahden kuntoutuskeskus, launeenkatu 10 ja nettiyhteys Skypen
kautta

Läsnä

Jaana Tiiri (Pj)
Mika Vimpari
Milla Ilonen
Reeta Sutinen
Salla Korkki
Serenity Paldanius (sihteeri)

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Jaana Tiiri avasi kokouksen kello 18:34

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
4. Hallituksen luottamushenkilöiden valinta
Valitaan sihteeriksi Serenity Paldanius ja hallituksen rahastonhoitajaksi
ehdotettu Serenity Paldaniusta ja valittu.
Valitaan vertaistukitoiminnasta vastaava henkilö tai työpari, jotka voisi
mahdollisesti kouluttautua ja vastaa toiminnasta.
Ehdotettu Salla Korkkia vertaistukitoiminnan vastaavaksi ja valittu.
Ehdotettu ja valittu nettivastaavaksi Mika Vimpari.

5. Tilien saldot ja hallinta
Serenity Paldanius valittu hallituksen rahastonhoitajaksi.
Tilien oikeuksien haltia epäselvä, hankkitaan hallintaan tilit.
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6. Jäsenmaksujen keräys vuodelta 2016 ja 2017
- saatekirjeen suunnittelu
Jäsenmaksujen keräys vuodelta 2016 myöhästyy ja ei maksuja, budjetointi
uudelleen helmikuussa hallituksen kokouksessa.
Hoidetaan saatekirje ja jäsenmaksujen keräys alkuvuonna 2017. Serenity
Paldanius kirjoittaa saatekirjeen. Saatekirjeeseen mitä suunnittelille,
perhetapaaminen keväällä ja kevätkokous.
Maininta saatekirjeeseen koulutuskalenterin seuraamiseksi
Ehdotettu että lisätään sivut aktivoituvat kevään 2017 aikana.
Jäsentiedot ja saatekirje toimitetaan Mika Saastamoiselle, joka hoitaa
jakelun.
7. Invalidiliitolle raportointi, laskutus ja jäsenten iät
Saatu Invalidiliiton järjestösuunnittelijalta viestiä, huhtikuuhun mennessä
iät koska liittovaltuustovaalit tulossa. Serenity Paldanius tekee weblomakkeen, johon ihmiset voivat mennä ilmoittamaan ikänsä jne.
Saatekirjeeseen linkki.
Nimi, syntymäaika, yhteystiedot (*osoite, *email, valinnainen
puhelinnumero.) valinnainen kysymys: ”diagnoosi vai perhe”.
Otettu esille jäsenmaksun suoritus, 25 €, onko perheelle kokonainen vai
per henkilö. Tuotu esille myös tukimaksu.
Ehdotettu pidettäväksi syyskokouksessa päätetty 25 € per henkilö ja
mahdollista muutosta jatkossa, mahdollisesti uusi esitys
kevätkokouksessa.
Hyväksytty 25€ / henkilö. Konsultoidaan Mika Saastamoista ja Milla Ilosta
jatkosta.
8. Kevätkokousen suunnittelu
Seuraavassa Harava-lehdessä tulossa mainos että keväällä tulossa AMCperhetapaaminen Validia Lahden Kuntoutuskeskus 18. - 19.3., ehdotetaan
pidettävän kevätkokous perhetapaamisen yhteydessä.
Puheenjohtaja erovuoroinen.
Ehdotettu hallitus kokoontuu helmikuussa ennen kevätkokousta,
hyväksytty.
Asialistaan ehdotetaan tarkennettavaksi syyskokouksessa
toimintasuunnitelmaa 2017, nettisivu-uudistus, vertaisvastaava, budjetti
ja tarkempi esitys siitä,
Liittovaltuustovaalit. Lisätään asialistaan asioita seuraavassa kokouksessa.
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9, AMC.fi:n nettisivu-uudistus
Mika Vimpari on nettisivuista vastuulla.
Tunnukset Riitta Ruuskasella; Mika Vimpari hankkii tunnukset ja vanhojen
sivujen tietoja haltuunsa.
Seuraavassa kokouksessa palataan Mika Vimparin palkkioon.
Alustava web-hotelli tiedossa sivuille, sivujen domain hankittava
uudelleen. Ehdotettu domainin yhteyteen sivupäätteiset sähköpostit,
hyväksytty. Ehdotetaan sivujen omistajuuden siirtämistä Mika Vimparille,
hyväksytty. Hyväksytty tietojen salauksen osto.
Kevätkokoukseen toivottavaksi saada alustavat nettisivut kuntoon,
maaliskuussa toivottavaksi saada nettisivut vireille, hallituksen jäsenien
nimet ja yhteystiedot.

10. AMC ry:n toiminta vuonna 2017
Hallituksen kokous helmikuussa. Ajankohta päätetään mahdollisimman
pian, ehdotetaan: 17.2., 14.2. tai 21.2.
AMC-perhetapaaminen 18.-19.2016 ja kevätkokous
Hallinnoidaan jäsenistö ja aloitetaan jäsenmaksujen keräys
Avataan verkkosivut
Vertaistukitoiminta – yhteystieto ja Salla Korkki koulutettua vuoden
aikana. Korkki toivoo saada mukaan myös toisia henkilöitä eri
elämäntilanteissa koulutettavaksi vertaistukitoimintaan.
Harkitaan budjetointia koulutuksien omavastuille.
Harkitaan rahoitusten hakemista eri tahoilta.
Harvinaisten rahoitus epäselvä RAY:n fuusion muihin tahoihin takia.
Pitkän ajan toteutuksessa pyritään saada kerran vuodessa kahden päivän
tapaaminen, jonka yhteydessä sääntömääräiset kokoukset pidetään.

11. Muut asiat
Invalidiliiton Järjestöpäivät helmikuussa Helsingissä,
Esitetään hallituksen edustusjäseneksi Jaana Tiiri Invalidiliiton
järjestöpäiville.
Harvinaisten omat maalis-huhtikuussa 2017.
Yhdistyksen hallinnollinen osoite Ii:ssä Sisko Sergietillä.
Luodaan hallitukselle sähköpostit, sekä henkilökohtaiset, että
luottamushenkilöille.
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Jaana Tiiri ehdottanut ensi vuoden tavoitteeksi viedä sairaaloihin
materiaalia.
Jäsenrekisterilista saapunut Milla Iloselle, lähetetään edelleen Serenity
Paldaniukselle.
12. Kokouksen päättäminen
Jaana Tiiri päättää kokouksen 20:09.

Allekirjoitukset:

________________________________________
Jaana Tiiri, AMC ry:n varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

________________________________________
Serenity Paldanius, sihteeri

