EKL Kymen piiri ry
Sääntömääräinen kevätpiirikokous

PIIRIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Paikka: Voikkaan Luonto ja Eräkeskus Kouvola
Aika: 12.4.2019 klo 13.00
1. Kokouksen avaus
- Piirin puheenjohtaja Jarmo Lahtinen avasi kokouksen klo 13.00
2. Tervehdykset Kullaan kokoukselle esitettävät tervehdykset
- Kouvolan valtuuston varapuheenjohtaja toi kaupungin
tervehdyksen
(Liite 1)
- Seurakunnan Tervehdyksen toi pastori Kimmo Ylikangas
3. Edustajavaltuutuksien toteaminen
(Liite 2)
Esitys: Edustajavaltuudet todetaan nimenhuudon perusteella
Päätös: 44 äänivaltaista edustajaa, EKL:n hallituksen jäsen, yhdeksän
piirihallituksen jäsentä ja piirin tiedotussihteeri
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
(Liite3)
- Kokouskutsu lähetettiin 27.02.2019 perusyhdistysten puheenjohtajille
ja sihteereille sekä piirikokouskokousedustajille. Ilmoitus on ollut piirin
kotisivulla 20.2.2019 lähtien.
Esitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi
5. Todetaan sääntöjen 12§:n puhe-, esitys-, ja läsnäolo-oikeudelliset
Esitys: Piirin kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen
jäsenillä, piirin sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä
tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla. Liiton hallituksen ja
valtuuston edustajalla sekä kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Merkataan tiedoksi
6. Kokouksen esityslista hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi
7. Kokousvirkailijoiden valinta
Esitys: Puheenjohtajaksi valitaan: Aulis Forssell Kuusankosken
Eläkkeensaajat ry:stä
Sihteeriksi ehdotetaan: Pertti Pitkänen Parikkalan Eläkkeensaajat
ry:stä
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan: Pirkko Rinkinen ja Eila
Jäppinen Ruokolahden Eläkkeensaajat ry:stä
Valitaan ääntenlaskijat (3 henk.): Valitaan tarvittaessa
Päätös: Edellä mainitut ehdotukset hyväksyttiin
8. Käsitellään vuosikertomus vuodelta 2018
(Liite 4)
Esitys: Piirihallitus esittää käsittelyssä olevan vuosikertomuksen vuodelta
2018 piirikokouksen hyväksyttäväksi. Piirin puheenjohtaja esitteli
kokoukselle
Päätös: Kokous hyväksyi vuosikertomuksen vuodelta 2018 ehdotuksen
mukaisesti
9. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2018 ja kuullaan
toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2018 tileistä (Liite 5 ja 6)
Esitys: Piirihallitus ehdottaa että piirikokous käsittelee tilinpäätöksen
vuodelta 2018, sekä tilintarkastajien lausunnon ja päättää
tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja merkkasi tiedoksi
toiminnantarkastajien lausunnon
10. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 piirihallitukselle
ja
muille tilivelvollisille
Esitys: Piirikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös: Selvitysten ja toiminnantarkastajien lausunnon pohjalta kokous
myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille v.2018 tileistä
11. Käsitellään piirikokoukselle sääntöjen 13§ mukaisesti tulleet
esitykset
- 13§ mukaisia asioita ei ollut

12. Ilmoitusasiat
- Piirin taloudenkannalta on tärkeää, että jäsenistö osallistuu piirin
järjestämiin tilaisuuksiin aktiivisesti
- Joutsenon Eläkkeensaajat järjestää piirin tanssit 19.07.2019 klo 1721
- Tiedoksi 08.04.2019 piirin jäsentilasto yht. 4147
(Liite 7)
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- Boccia kisoihin uusi kiertopalkinto. Kurssisihteeri Keijo Piiroinen
haki stea- avustusta palkinnon hankintaan
- Tulorekisteri ei aiheuta tällä hetkellä toimenpiteitä yhdistyksissä,
odotetaan toimenpideohjeita Liitosta. Mielestämme verohallinnon
on muutettava ohjettaan
- Myllykoski-Ummeljoki Eläkkeensaajat ry kutsu 50v. juhliin
08.05.2019
14. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05
- Kokouksen päätteeksi laulettiin Eläkkeensaajien laulu

puheenjohtaja: Jarmo Lahtinen Lappeenrannan Es. ry
Aulis Forssell Kuusankosken Es. ry
sihteeri:

Pertti Pitkänen

§ 1-7
§ 8-14

Parikkalan Es. ry

pöytäkirjan tarkastaja: Pirkko Rinkinen Ruokolahden Es. ry
Eila Jäppinen Ruokolahden Es, ry

