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Asialista:

40 KOKOUKSENAVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.14.

41 P,TATöSVATTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille

31.8.2018 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksija päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

42 PöYTÄKTRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös äänten-

laskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Huhta ja Kaija Kinnunen.

43 HWÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYöJÄRJESTY5

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

IT4 EDETLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

esitys: Tarkastetaan sähköpostikokouksen pöytäkirja.

päätös: Päätettiin siirtää sähköpostikokouksen pöytäkirjan tarkistus seuraavaan kokoukseen.

45 MARKKTNOTNTT MATERTAALTN TEETTÄMTNEN (liite a5)

esitys: Kyläasiamies esittää tilattavaksi markkinointimateriaaliksi muistilehtiöitä, yhdistyksen

tiedoilla. Tarjous on pyydetty kolmelta toimittajalta ja niistä esitetään valittavaksi Paina-

tuskeskuksen 50 sivuinen lehtiö, 1000 kpl. Kyläasiamies suunnittelee yhdistyksen tietopa-

ketin alkusivuille.

päätös: Hyväksgtiin Painatuskeskuksen tarjous, 50 sivuinen lehtiöstä, 1000 kpl.

46 TOIMINASUUNNITEIMA VUODELLE 2019 (liite 46)

esitys: Kyläasiamies esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 20L9. Hyväksytään suunnitelma

esitettävä ksi syyskokou ksel le.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

47 TATOUSARVIO VUODELTE 2019 (liite a7l

esitys: Kyläasiamies esittelee talousarvion vuodelle 2019. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi

syyskokou kselle.

päätös: Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.

48 SYYSKOKOUS (liite 48)

esitys: Käydään läpisyyskokouksen kulku ja sovitaan käytännön asiat.

päätös: Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista ja käytännön asiat siirretään seuraavaan

kokoukseen.



49 IAPIN MARTAT RY:N TAVATAAN KYLILIA-HANKE (liite a9)

esitys: Lappilaiset Kylät ry on osatoteuttajana tavataan kylillä -hankkeessa. Hanke on ollut elyn

käsittelyssä ja siihen on annettu tarvittavat lisäselvitykset koskien vastikkeettomana teh-

tävää työtä. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Hyväksyttiin Lappilaiset Kylät ry osatoteuttajaksi hankkeessa.

50 KYI.ATOIMTNTAPÄUÄT 2019

esitys: Kylätoimintapäivät on sovittu pidettäväksi 18-1.9.5.2019.

Valitaan kylätoimintapäivien pitopaikka ja sovitaan ohjelman järjestely työryhmä.

päätös: Kylätoimintapäivät päätettiin järjestää Panorama +Summit hotellissa Levillä, koska tilat
ja tekn iikka hotellissa soveltuu paremmin kylätoimintapäivien ohjelmaan.

Valittiin työryhmän jäseniksiAino Ollonen, Marja Tuomivaara ja Pirjo Riskilä jatkamaan

kylätoi m intapä ivien jä rjestelyjä.

51 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Heino Keinotie Kieringistä. Hyväksytään jäsenyys.

päätös: Hyväksyttiin jäsen ja merkitään jäsenrekisteriin.

52 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin kyläasiamiehen haavoittavuudesta ja hallituksen jäsenten avun

antamisesta tarvittaessa.

53 KOKOUKSEN P,{ATTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.
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