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VARSINAINEN KOKOUS
Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 29.5.2018. klo 18.00
Osanottajal Osanoftajaluenelo liitteen?i

l. Seppo Kautto avasi kokouksen toivottaen lasneolijat tervetulleiksi. Puheenjohtajaksi valittiin
Aulis Huuskonenja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen seka pdytiikirjan tarkastajiksi Matti Heinonen
ja Hannu Kautto , jotka sarnalla toimivat tarvittaessa aantenlaskijoina.

2. Kokous todettiin lailliseksija piiiititsvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin Pikkukaupunkilainen
lehdessii 16.5.2018.

3. Palveluntuottajan edustaja luki toimintaketomuksen. Palvelurtuottajan edustaja Marja-Liisa
Suuronen ktivi liipi tilinpiietiiksen luodelta 2017. Tilikauden tappio oli - 42 102,82 €.

Palveluntuottajan edustaja luki tilinta*astuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa

mit?iiin huomautettavaa.

4. Kokous vahvisti tuloslaskelmanja taseen hallituksen esityksen mukaisesti.

Tilikauden tulos siinetiiiin aikaisempien tilikausien voitto-ja tappiotilille.

5. Kokous myiinsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen j?isenille

tilikaudelta 2017. Toimitusjohtajaa ei ollut tilikaudella 2017.

6. Ylijaamen keyttamiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.

7. Hallinrksen puheenjohtajan palkkioksi paatettiin 250 €/kk. Varsinainen kokous hryiiksyi
hallituksen esityksen hallitusterjasenten kokouspalkkiosta. Hallituksenjiisenille maksetaan

kokouspalkkiota 40€/kokous.

8. Eroworossa olevat hallituksen jasenet Mika Kuhno, Hannu Kapustamakija Marko Kelli valittiin
uudellee[. Varajesenet (enintAan 6) voidaan siiantoje[ mukaar valita asianomaisten hallituksen
jasenten henkiliikohtaisiksi varamiehiksi. E*ki Kautto valittiin uudeksi varajiiseneksi Uusi hallitus
varajesenineen on seumava:

Seppo Kautto varajasen Aulis Huuskonen
Hannu Kapustameki vaBjesen Hannu Kautto
Mika Kuhno varajlser Erkki Kautto
Harri Piilonen varajiisen Keijo Mikkonen
Markku Louekari rarajiisen Tapio Kiiheri
Marko Kiilli varajiisen Maija Valkama

9. Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jespi JIITT, HTM Varamies

tulee taryittaessa samasta yhtiijste.



10. Kokousilmoitukset pniiiettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdesse. Liseksi ilmoitetaan
osuuskunnan verkkosivulla.

I l. Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.
Kaiytiin lyhyesti keskustelua Vihelan yksityistien tienhoitokunnan tienhoitomaksusta ja Metsiipirtin
alueen uusista tonteista, hallitukselle amettiin valtuudet lehdA paAtdkset em. asioissa.

12. Puheenjohtaja peetti kokouksen klo l9:03.
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Pii),takirja tarkistettu:

Matti Heinonen Hannu Kautto

Aulis Huuskonen



Miimmen vesihuolto-osuuskunta

Varsinainen kokous 29.5.2018 klo 18:00
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Nliimmen vcsihuolto-osuuskunnnn larsinaincn kokous

Paikka: riiinekosken R{uhanthdisl}s r}:n toimitilat

Aika: liislai 29.5.2018

AsiNlista

I ) valitaan kokoukscn puhceniohtaja ja sihtecri scka viihinlilain kaksi pdytekirjan tarkastaiaa. .iotk a

samalla toimivat aantcn laskijana

2) lodelaan. onko kokouskutsu toimitcttu saantdien maareemall:i tavallaja onko kokous muutoin
laillinen

3)csitctiiiin hallitukscn toin'rintakcnomus. tilinpaatosja tilintarkastuskcrtomus edelliseltA
lilikaudelta

4) paiaitctaan tuloslaskelman .ia taseen vahvislamisesta.ia toimenpiteista, joihin vahvistetun tascen

nrukaincn ylijaema lai tappio antaa aihetta

5) paaleu?in \asluuvapaudcn n1)iinla,niscstai hallituksenjesenilleia toimitusiohtajalle tilikaudclta

6) pZieteuan ylijaaman kAyft amiscstA

7) m:iarataan hallitukscn puhccniohtaian.ia.iesenten palkkiot

8) valitaarl tarv ittavat .iasc nct hallitukseen

9) valitaan viihinlaan yksi lilinlarkaslaja.ia tilintarkastaian varamies tarkaslamaan seuraavan

tilikauden hallintoa ja tileie

l0) maiiiriit?ian misse sanomalehdessii kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

I l) La:.itellazin muul kokouskutsussa mainilut a.rat


