KELLON KALASTUSKUNTA

POYTAKIRJA I(2)

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Aika:
12.9.2020
Paikka:
Kellon Nuorisoseura
Uisna:
10 osakasta. Liitel

I § Kokouksen avaus
Heikki 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 I I .4.2020 ja Rantapohjassa 9.4.2020 seka
Kellon jakokuntien kotisivulla osoitteessa www.kellonjakokunnat.fi.
2§ Puheenjohtajan ja sihteerin vaiinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pietila, sihteeriksi Heikki Kuusikko .
3§ Poytakirjan tarkastajien valinta
Poytakirjantarkastajiksi valittiin Pekka Merilainen ja Lauri Halonen.
4§ Kokouksen laillisuus ja paat6svaltaisuus
Kokouskutsuilmoitus on ollut sanomalehti Kalevassa 27.8.2020 ja paikallislehti Rantapohjassa
27.8.2020.
Paatos: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja paatosvaltaiseksi
5§ Esitetaan vuoden 20I9 tilinpaatosja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus
Heikki Kuusikko esitteli Kellon kalastuskunnan 20 I9 tase- ja tuloslaskelmaerittelyn . Puheenjohtaja
Hannu Pietila luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen .
Paatos: Tilinpaatos vahvistettiin ja vastuuvapaus myonnettiin hoitokunnan jasenille ja vastuullisille
to im ihenki loi lie.
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6§

P~UitetiHin

Kellon kastuskunnan lakkauttamisestaja saastyneiden varojen kaytosta

Kelton kalastuskunta koostuu Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan 564-401-876-5 osakkaista.
Paatos:

- paatettiin lakkauttaa Kellon kalastuskunta, y-tunnus 0194910-3
-Kelton kalastuskunnan saastyneet varat tililta FI59 5740 3040 0 I06 I I siirretaan
Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan tilille FI39 5740 7520 I395 92
- Kellonmeren jako- ja kalastuskunta vastaa lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista
- Heikki Kuusikko valtuutettiin tekemaan tarvittavat kalastuskunnan
lopettam istoimenpiteet ja ti Iisi irrot

7§ Muutasiat
Puheenjohtaja Hannu Pietila kiitti Kellon kalastuskunnan pitaaikaista puheenjotajaa Reina Alakiuttua
pitkaaikaisesta ja ansiokkaasta kalastuskunnan asioiden hoidosta
8§ Kokouksen paattaminen
1-Iannu Pietila paatti kokouksen
Poytakirjan vakuudeksi
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Pekka Merilainen poytakitjan tarkastaja

1-Ieikki KuCtsikko siht.
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Lauri 1-Ialonen poytakitjan tarkastaja
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