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POYTAKIRJA 1(2)

12.9.2020
Kellon Nuorisoseura
11 osakasta. Liitel

1§ Kokouksen avaus
1-leikki Kuusikko avasi kokouksen. Saant6jen mukaan yleinen kokous olisi pitanyt pitaa huhtikuun 2020
loppuun mennessa, mutta koronatilanteen vuoksi kokousta on siirretty tahan paivaan. Kokouspaivan siirrosta
on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 11.4.2020 ja Rantapohjassa 9.4 .2020 seka Kelton jakokuntien
kotisi vulla osoitteessa www.kellonjakokunnat.fi.
2§ Kokouksenjarjestaytyminen; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri , kaksi poytakirjantarkastajaaja kaksi aanten
laskijaa)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pietila, sihteeriksi Heikki Kuusikko. Poytakirjantarkastajiksi
Pekka Merilainen ja Lauri Halonen. Poytakirjantarkastajat toimivat tarvittaessa aantenlaskijoina.
3§ Todetaan lasna ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidan aanimaaransa ja paatetaan
aanestysmenettelysta
Lasna 11 osakasta (Liite 1).
Paatos: Aanestysluettelona kaytetaan Maamnittauslaitoksen 1.3 .2019 paivittamaa osakasluetteloa.
49 Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja paat6svaltaisuus
Kokouskutsuilmoitus on ollut sanomalehti Kalevassa 27.8 .2020 ja paikallislehti Rantapohjassa 27.8.2020.
Paat6s: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja paatOsvaltaiseksi .
5§ Hyvaksytaan kokouksen tyojatjestys
Heikki Kuusikko esitteli kokouksen esityslistan.
Paatos: Esityslista hyvaksyttiin kokouksen tyojatj estykseksi .
6§ Esitetaan edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Heikki Kuusikko esitteli Kellonjakokunnan 2019 tase- ja tuloslaskelmaerittelyn. Puheenjohtaja Hannu Pietila
Iuki tilintarkastaj ien til intarkastuskertomuksen.
7 § Paatetaan ti linpaatOksen vah vistam isesta j a vastu uvapauden myontam isesta hoi tokunnalle j a vastu ullisi lle
toimihenki loi lle
Paat6s: TilinpaatOs vahvistettiin p
toimihenki!Oille.

vastuuvapaus myonnettiin hoitokunnan jasenille Ja vastuullisille

8§ Paatetaan kalastuksen jarjestamisesta ja kalaveden hoitotoimenpiteista
Kellonmeren alueella toimii Kellon jako- ja kalastuskunta
Paat6s: Paatettiin, etta Kellonmeren alueen kalastukseen liittyvat asiat kasitellaan Kellon jako- Ja
kalastuskunnan kokouksessa.

2(2)
9§ Paatetaiin osakkailta kannettavista maksuista
Paatos: Paatettiin, ettei osakkailta perita kannettavia maksuja.
10§ Maarataan hoitokunnan jasenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden toimihenkilOiden
palkkiot
Paat6s: Hoitokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi paatettiin 2 500 €, josta 20 % katsotaan
kulukorvaukseksi. Toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 50 €/
kokous. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussaannon mukaisesti.
11 § Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kuusi (6) jasenta seka
heille henkilOkohtaiset varamiehet
Paat6s: Hoitokunnan jaseniksi valittiin :
Varsinainen jasen
Heikki Kuusikko
Pekka Merilainen
Pitjo Pokkinen
Lauri Halonen
Pentti A. lsohatala
Hannu Paso

henkilOkohtainen varajasen
Esko Makela
Heikki Kropsu
Tapio Alakiuttu
Seppo Tikkala
Pekka Leinonen
Erkki Kanste

12 § Valitaan toiminnantarkastaja ja hanelle henkilOkohtainen varamies tarkastamaan tulevan toimintavuoden
hallintoaja tileja
Paat6s: Toimitmantarkastajaksi valittiin Simo Salonen KHT, varalle Paavo Vehkapera.
13 § Paatetaan muista kokouskutsussa mainituista asioista
Kokouskutsussa ei ollut muita paatettavia asioita
14§ Kasitellaan muut esille tulevat asiat
Kaytiin keskustelua jakokunnan yhteisten alueiden kayt6sta omiin tarkoituksiin . Todettiin, ettei osakaskaan
voi kayttaa ilman jakokunnan suostumusta alueita yksityisiin tarpeisiin I tavaroiden sa ilyttamista.
Heikki Kuusikko esitteli Senaattikiinteiston sahkopostiviestin, jossa he esittavat merivartioaseman alueen
ostamista. Paatettiin, etta asiaa voidaan alkaa valmistelemaan jakokunnan hoitokunnan toimesta.
15 § Kokouksen paattaminen
Hatmu Pietila paatti kokouksen

Poytakitjan vakuudeksi

Hannu Pietila pj.

Heikki

Aika:

12.9.2020

Paikka:
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