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Kuukausikokous 04/2012
Aika:
Paikka:
Läsnä :

11.04.2012 klo 16.30
Kymenlaakson jäte, Keltakangas
8 jäsentä Pasi Laari, Niilo Ukkonen, Tommi Kanerva, Pertti Hatvala, Ari
Hyvärinen, Juha Wallius, Yrjö Määttänen ja Vesa Hämäläinen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen

2.

EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen
Todettiin

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
- ---- Menot; Milanon matkan bussikuljetus ja vierailukokouksen bussikuljetus

7.

Toimikunnat
- Vapaa-aika ja liikunta
 Aveckesäretki suuntautuu tänä vuonna Heinäveden luostariin
25.8-26.8.2012: matka sis. mm. luostarikierros, lounas ja
majoitus Leppävirralle Vesileppikseen, jossa mahdollista käydä
jopa hiihtämässä. Illalla bussikuljetus Tuliliekki-kesätanssilavalle
ja paluu Mikkelin kautta jossa lounastetaan. 30 paikkaa varattu.
 Ilmoittautuneita 3 + 3. 9.5.2012 hallitus päättää toteutetaanko.
Keskusteltiin uusista kohteista tulevaisuudessa esim.
maanpuolustusaiheinen retki Karjalassa ja Petroskoissa. Niilo
Ukkonen kertoi kokemuksia retkestään Karjalaan.
- Koulutus
Sulvin koulutukset netissä ja talotekniikkalehdessä
-

Saariselkä
 Saariselkä Symposium järjestetään, ja viikko varmistunut eli
mökki (paritalo, tilaa 24:lle ) varattu vkolle 48 24.1101.12.2012.
 ilmoittauneita tällä hetkellä 11 ja 1 luennoitsija
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LVI-Viesti
 pyritään toteuttamaan lokakuun puoleen väliin mennessä ja
vuonna 2013 huhtikuun puoleen väliin mennessä.

8.

Jäsenasiat
 Jäsenmäärä 131 henkilöä. Sihteeriltä selvitys onko kaikilla email
osoite, ja miten tiedotus niille joilla ei ole. Sihteeriltä varmistus
herjaako sähköposti jonkun jäsenen osoitetta eli ei löydy.
 hallitus miettii miten voidaan päivittää listat

9.

Hallituksen tiedotuksia
 ei tiedotuksia

10.

Muut asiat
 keskusteltiin yhdistyksen nettisivuista
 Ari Hyvärinen kertoi SuLVin puheenjohtajapäivien annista.

11.

Seuraava kokous
 Seuraava kokous 12.9.2012 klo 18.00.

12.

Kokouksen päättäminen
 Ari Hyvärinen päätti kokouksen klo 20.30



Illan isäntä: Kymenlaakson jäte, Kari Martikainen
Tutustuttiin alueeseen bussilla ajellen ja välillä jalkauduimme
katsomaan erilaisia kohteita, kierroksen jälkeen Kari Martikainen
esitteli neuvotteluhuoneessa vielä laitoksen toimintaan. Jäte
toiminta sisältää paljon muutakin kuin sen pussin hävittämisen
mitä jokaisen portin pielestä häviää viikoittain autolla, kuten
paikalla olevat saivat todeta.

Pöytäkirjan vakuudeksi
____________________
Ari Hyvärinen
puheenjohtaja ja sihteeri

_______________________

