
Kartanon Omakotiyhdistyksen toimintakertomas v. 20 I 8,

Yhdisfyksen jiisenwosikokous pidettiin Heinsuon koululla 30.10.2018. klo. 18.00-19.55. Tiissii kokouksessa
piiiiteuiin tili- ja vastuuvapauden myontiiminen edelliselle hallitukselle vuodelta 2010. Yhdistys ei ole ollut
toiminnassa 2010 - 2018 viilisen?i aikana. Kokous tarkisti tiliotteilla kyseisen ajanjakson tilitapahtumat.
Kokous valitsi uuden hallituksen seki toiminnan tarkastajat loppukaudelle 2018 ja sewaavaan wosijiisen
kokoukseen 2019 asti.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Riihilahti ja jiiseniksi Olavi Uusitalo, Terhi
Juvonen, Matti Tanhuanpdd, Arvo Liimatta, Matti Laurila, Seppo Lehtinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin
Kari Kontula ja varatoiminnantarkastajaksi Merja Kontula

Halfitus kokouksessa,zn 20.11.2018 laati jahyviiksyi seuraavan toimintasuunnitelma:

1. Verkftosivun kehittiiminen
2. Uusien jiisenten, erityisesti nuorten mukaan saaminen yhdistyksen toimintaan.
3. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen esim. paikallislehdessii.
4. Yhdistyksen toimialueen laajentaminen esim. Perhoslehdon asuntoalueelle.

Hallitus kiiynnisti yhdistyksen verkkosivujen valmistuksen. Verkkosiwt tilattiin Holmark Oy:ltii ja maisteri
Laura Uusitalo laatii ne. Hallitus aloitti myos yhdistyksen siiiintdjen muutosesityksen valmistelun kevddn
j iisenkokoukselle piiitettiiviiksi.

Hallitus myos laati suunnitelman yhdistyksen uudeksi piirijaoksi. Alueita on ollut kuusi, joista kustakin on
valittu jiisenkokouksessa edustaja hallitukseen. Suunnitelmassa ehdotetaan piirirajoja muutettavan siten, etti
my<is rivitalojen asukkaat olisivat ndissii mukana. Lisdksi ehdotetaan, ettii mukaan otettaisiin kaksi uutta
aluetta. tiilldin alueiden kokonaismd?irii olisi kahdeksan.

Hollolassa 6.2.2019

Hannu Riihilahti, puheenj ohtaj a Olavi Uusitalo, hallituksen jdsen
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Kartanon Omakotiyhdistys tilinpiifltiis 2018

Koska Kartanon Omakotiyhdistykselle ei ollut toimintaa wosian 2010-2018 sen tilinpiiiitds on
hyvin yksinkertainen. Toiminnassa ei ollut tuottoja. Ainoat kuluerdt olivat aikaisemmasta
toiminnasta kirjattu Arvo Liimatan maksama kulu sekii pankkikulut 13€. Toiminnan alijiiZirnii oli
siten 45.70. Taseen Vastaavaa osassa on pankkisaamiset (2481J6)ja Vastattavaa puolella oma
pdflorna 2449.06ja velka Arvo Liimatalle. Muut erittelyt eiviit ole tarpeen.

Tuloslaskelma

TUOTOT O.OO

KULUT
Pankkikulut 13.00
Toiminnan kulut /Arvo Liimatan maksamana 32.70

TILIKAUDEN ALIJAAMA 45.70

Tase

VASTAAVAA
Rahat ja pankkisaamiset 2481.76

Vastaavaa yhteensil 2481.76

VASTATTAVAA
Oma 2449.06
Edellisentilikausienylijiiiimn 2494.76
Tilikauden alljaama 45.70

Vieras
Velka Arvo Liimatta 32.70

Vastaavaa yhteensd 2481.76

Hollolassa 6.2.2019

Hannu Riihilahti, hallituksen puheenjohtaja
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Toiminnantarkastaj an lausunto :


