VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS
Aika: Keskiviikkona 22.2.2017 klo 18:00 – 19:00
Paikka: Vihiluodon Torppa

PÖYTÄKIRJA

Osanottajat

Matti Niskanen
Marko Elorinne
Eva Maijala
Juha Parrila
Pasi Kouva
Marko Jukkola
Antti Pirttikoski

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, satamanhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Timo Väärälä
Harri Tarvainen
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne
Mikael Leppilahti
Helena Mattlar

jäsen
jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen
jäsen
jäsen

2/2017

22 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Eva Maijala.
23 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
24 §. Hallituksen järjestäytyminen
Yhdistyksen sääntöjen 4§:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan voi hallitus valita joko keskuudestaan tai
ulkopuolelta.
Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, valmistelee ja hoitaa ne
asiat, jotka yhdistyksen kokouksissa on tullut esiin, nimeää tarvittaessa työryhmiä sekä
järjestää yhteisiä kokouksia, tapahtumia ja juhlia. Hallitus on päätösvaltainen, kun
kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet
hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 9.2.2017 hallitukseen valittiin:
Matti Niskanen
Marko Elorinne
Eva Maijala
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Harri Tarvainen
Juha Parrila
Helena Mattlar
Mikael Leppilahti
Antti Pirttikoski
Pasi Kouva
Mikko Mattlar nuorisojäsen
Eetu Elorinne nuorisojäsen
Valittiin hallituksen puheenjohtaja Matti Niskanen
Varapuheenjohtaja Marko Elorinne
Sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenkirjuri Eva Maijala.

25 §. Talvitapahtuma 19.3.2017
Sovittiin tapahtuman työnjaosta, palaveri ti 14.3.2017 klo 18. Matilla lista ja sitä
tarkennetaan palaverissa. Ensiapuryhmä oltava. Varapuheenjohtaja vetää tapahtuman.
26 §. Toiminta-avustushakemus Kempeleen kunnalle
Sovittiin paljonko avustusta haetaan: Kempeleen kunnalta 1500€, Oulun kaupungilta
toiminta-avustus ja urheilupaikka-avustus (mm. mönkijän etuaura).
27 §. Mönkijän vakuutukset
Tässä hintatiedot traktorimönkijän vakuutukselle:
342-JAO BRP CAN-AM
Liikennevakuutus 59,52€/vuosi
Palo-varkausvakuutus 49,53€/vuosi (omavastuu 500€)
Mikäli haluatte tälle ns. kaskovakuutuksen se maksaisi 145,31€/vuosi. Tällöin vakuutus
kattaisi palo- ja varkausvakuutuksen lisäksi ilkivaltavahingot sekä kolarivahingot. Eli jos
mönkijä esim. ajaa puuhun niin kasko korvaisi. Ja mikäli se uppoaa jäihin/suohon niin myös
silloin vakuutus korvaa, mutta uppoamisvahingoissa on omavastuu 25% vahingon
määrästä. Kaskoon kuuluu myös kuljetusvakuutus eli mikäli konetta kuljetetaan esim.
perävaunussa ja perävaunu kaatuu tms. ja mönkijä vaurioituu niin mönkijän vauriot
korvataan kaskosta.
Sovittiin, että otetaan liikennevakuutus ja kaskovakuutus. Pelisäännöt tehdään mönkijän
käytölle.
28 §. Muut asiat
- Vihirannan asuntoyhtiöitten palaveri 1.3.2017 klo 19.
- Rantarojektin vaihe II (Savikon ranta) – Pyörätuoliireitin viereen kaivettaisiin oja
suojaamaan reittiä kastumiselta sekä rummut kanavaan, mistä yhdistys maksaa 1500€.
Asukkaiden tehtävä sopimus kunnan kanssa, koska kunnalta tulee valvonta. Heidän
tulee vastata hankkeen toteuttamisesta.
29§. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri

