AMC Ry - Vuosikokous
18.9. 2016
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
pj. Mika Saastamoinen, sihteeri Merja Monto 2 äänteenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajat Jaana Tiiri ja Mika
Vimpari
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin että kokouksessa on merkittävä joukko AMC -henkilöitä ja heidän läheisiään herättämässä
udelleen toimintaan. Kokous on päätösvaltainen.
3) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
Mika Saastamoinen esitti kokouksen työjärjestyksen, joka hyväksyttiin.
4) Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
Ei toimintaa edellisenä vuonna.
5) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Ei edellä mainittuja lausuntoja eikä tilinpäätöstä. myönnetään vastuuvapaus edellisille tilivelvollisille.
6) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
Tänään (18.9.2016) valittava johtokunta tekee toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma
esitetään kevätkokouksessa 2017. Johtokunta järjestää kevätkokouksen 2017, tarkastaa yhdistyksen
säännöt, tekee mahdolliset sääntömuutosehdotukset sekä laatii talousarvion. Johtokunta ajantasaistaa
yhdistyksen ulkoisen viestinnän. Kevätkokouksessa voidaan vielä täydentää toimintasuunnitelmaa.
7) Määrätään kuluvan vuoden (2016) ja seuraavan vuoden (2017) jäsenmaksujen suuruus.
Vuoden 2016 jäsenmaksu viisi (5) euroa ja vuoden 2017 jäsenmaksu kaksikymmentäviisi (25)euroa.
Kannatusjäsenmaksu (oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö) haluamallaan summalla, kuitenkin
vähintään kaksikymmentäviisi (25) euroa.
8) Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.
Tuotot 2016
- jäsenmaksu 100€
Menot
- Liiton jäsenmaksu 50€, muut kulut 50€.
Tuotot 2017
- Jäsenmaksut 1 000€

Menot 2017
Invalidiliiton jäsenmaksu 60€, pankkikulut 60€, nettisivujen ylläpito yhteensä 300€, tiedottaminen 200€,
kokouskulut 100€, muut kulut 280 €.
9) päätetään millä tavalla yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan ja miten muut tiedonannot jäsenille
toimitetaan
- ensisijaisesti sähköposti, toissijaisesti postissa kirjeenä.
10) valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi Satu Kuha Inarista.
11) valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle
Valittiin
-

Salla Korkki
Jaana Tiiri
Mika Vimpari
Reeta Sutinen
Serenity Paldanius
Milla llonen
Salla Korkki, Jaana Tiiri ja Mika Vimpari valittiin kaudelle 2016-2017, kolme muuta erovuoroisia
keväällä 2017.

12) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa
Valitaan Vili Hukkanen tilintarkastajaksi ja Lasse Niemi varatilintarkastajaksi.
13) käsitellään muut mahdolliset asiat
Lasse Niemi toimittanut asiakirjoja yms. aineistoa yhdistyksen aikaisemmilta toimintavuosilta. Hän
luovuttaa aineistot Jaana Tiirille.
Kokous päättyi klo 11:48.
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