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Hemmi Vauhkonen

PÖYTÄKIRJA

Kuukausikokous 01/2016 (nettiversio)
Aika:
Paikka:
Läsnä :

10.02.2016 klo 17.30
Nevillen Kammari, Kouvola
11 jäsentä

1.

Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Risto Aalto avasi kokouksen

2.

EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.

Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista hyväksyttiin

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6.

Talousasiat
- Kerrottiin tilin saldo

7.

Toimikunnat
- Vapaa-aika ja liikunta
 Ah-Coolin järjestämä sählyvuoro on Valkealassa mailapelihallissa
keskiviikkoisin klo 20-21. Lisäpelaajat tervetulleita.
- Koulutus
 Ideoita otetaan vastaan.
 Sulvin koulutukset: YSE 2016-koulutukseen kiinnostusta
selvitetään. Laitetaan infoa koulutuksesta jäsentiedotteeseen.
 Ari Hyvrinen ehdotti talotekniikka-alan koulutuksen järjestämistä
yhteistyökumppneille. Järjestämistä harkitaan.
- LVI-Viesti
 Mainosten myynti pitäisi olla hyvässä mallissa pikkuhiljaa. Jari
Sanamäki ja Otso Tolvanen ovat hoitaneet juttujen keräämistä.
Ensi viikolla (7) seuraava kokous. Mainoksia on jotain tullut,
muttei tarpeeksi. Muistutetaan yrityksiä, jollei vastausta kuulu.
- Juhlatoimikunta
 Toimikunta on kokoontunut yhden kerran. Seuraava kokous
pidetään viimeistään syksyllä. Juhlapaikat kaupungintalolla ja
vaakunassa. Vaakunasta on saatu tarjous, jonka Sulvi hyväksynyt
myös. Tarjous vaikutti myös jäsenten mielestä hyvältä ja se
hyväksyttiin. Juhlat ovat 22.-23.11. 2017.
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8.

Jäsenasiat
 1 maksamaton
 Anssi Lilja on hyväksytty jäseneksi hallituksen toimesta.
 Puheenjohtaja toivoisi lisää naisjäseniä. Jäsenhankintakilpailua ei
haluta järjestää.
 Jäsenmäärä 131

9.

Hallituksen tiedotuksia
 Tilikirjat vuodelta 2015 on allekirjoitettu, lähtevät
toiminnantarkastajille. Tilikarttaa uudistettu.
 Jäsentietoja toivotaan päivitettävän, sulvin nettisivuilla lomake,
vielä kopio puheenjohtajalle. Olisi kiva kun tiedot olisi ajantasalla.
Muistutetaan tästä seuraavissakin kutsuissa.
 Puheennjohtaja tiedotti seuraavaa: Sulvilla töissä nykyään 6 henk.
Sulvin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kerrattiin. Sulvin
hallituksen jäsenten tehtäviä ei vielä tiedetä. Toimikunnat löytyvät
netistä. 4738 jsentä, 31 yhdistystä. Sulvi tekee yhdistysten
mallisäännöt. Yrjö Määttänen kertoi mallisääntöjen
hyväksymisestä tarkemmin.
 Finnbuild messut ovat syksyllä.
Muut asiat
 Puheenjohtaja kertoi Sulvin puheenjohtaja-päivistä ja siellä olleista
esityksistä. Siellä pohdittiin ryhmissä sääntöjä, yhdistysten
rooleja ja muita asioita, joista lisätietoa Sulvin nettisivuilla.
 Hälvi järjestää kesäteatteritapahtuman, Kirka-musikaalin, heillä
200 lipppua, joita yhdistykset voivat varata. Hälvin sivuilla lisää
infoa.
Seuraava kokous
 9.03.2016 klo 17.30 Nevillen Kammari, Kouvola.

10.

11.

12.

Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja Risto Aalto päätti kokouksen klo 18.20.

Illan isäntänä: Systemair/Magnus Illman
Pöytäkirjan vakuudeksi
____________________

____________________

Risto Aalto
Puheenjohtaja

Hemmi Vauhkonen
Sihteeri

