
Kartanon Omakotiyhdistys hallituksen kokous
Ur

Kokous pidettiin tiistaina 5.3.2019 klo 18.00 - 21.00) Viljatie 20 15860 Hollola
(Riihilahden omakotitalossa)

Osallistujat i Puheenjohtaja: Hannu Riihilahti
Jiisenet: Terhi Juvonen Matti Laurila Arvo Liimatta

Matti Tanhuanpiiii Olavi Uusitalo

Kokouksen aihe: Vuosikokous 2019 lsiiiintomuutokset / iiisenmaksut / toimintasuunnitelma

1. Vuosikokous
- kokouskutsun (: tiedote) sisiiltd: katso ajankohdat seuraavasta kohdista
- ajankohtall.4.2019 klo 18.00-21.00 Salpakankaan koulun luokka 1082 (varaus ontehty)
- kutsun, vastausten (kahvitarjoilu) ja jiiseneksi liittymisen aikataulu:

1. kutsun monisteiden jako jakajille viimeistiiiin 22.3. Matti L. monistaa omakustannushin-
taan 630 kpl

2. kutsun jako asukkaille viimeistiiiin 28.-29.3. Hannu R jakaa kutsut Perhoslehtoon, Alueelle
8. Olavi U. selvittiiii kutsun jakoa Kuntotien alkupiidn eli Alueen 7, asukkaille (Kari
Lehtinen?). Muut alueet hoituvat nimettyjen henkildiden kautta.

3. pyydetiitin niitisti kahvituksen takia tulevia kokoukseen osallistuvia henkiloitii ilmoitta-
maan osallistumisistaan kokoukseen 8.4. mennesszi Hannu R:lle ja Matti T:lle /sposti tai
puhelin; kahvitus selvitettiiviVhoidettava 8.4.- I 1.4.

4. liity jiiseneksi/viimeiset jiisenilmoittautumiset ennen 10.4.; hallituksen jiisenten ja toimin-
nantarkastajan ja h[nen varahenkilonsii tulee ilmoittaa jiisenyytensti yhdistyksen verkko-
sivuilla. Niiin slihkoinen jiisenrekisteri pysyy ajan tasalla. Matti T kokoaa jiisenlistan ko-
koukseen.

2. Hallituksen siiiintomuutosesityksen hyviiksyminen
- hallitus kiivi stiiintomuutosesityksen liipi. Hannu R tekee sovitut muutokset esitykseen ja sen

sitten hallituksen jiisenille tarkistettavaksi. tarkistettu versio viediitin vuosikokoukseen.

3. Jiisenmaksu ja perhejZisenmaksu
- vuosikokouksen tulee hyviiksyii myos ehdolliseksi perhejlisen maksu, jos siiilntdmuutos tulee

hyviiksytyksi.
- jiisenmaksun ja perhejiisenmaksun suuruudeksi ehdotettiin 10 €. Perhejiisenmaksulla talouden

kaikki jiiseneksi kelvolliset henkilot voivat erikseen rekisteroityti yhdistyksen jiiseneksi.

- yhdistyksen kulueriit: tiedotteiden ja kutsujen monistukset I l3€ + 90 € I Matti L. ja verkko-
sivut, hallituksen tilaamana: laadintal3T2€ jaDomain-hotelli/33€ yht. 405 € / Olavi U.

5. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2019
L Pidetiiiin kevtiiset / syksyiset ympiiristotalkoot kahvi/mehu -hetkineen
2. Organisoidaan teatteri- ja kulttuuriretkiZi innostuksen mukaan
3. Pidetiitin vieraslajitalkoot eli poistetaan alueeltamme liihinnii jtittipalsamia ja muita puutarha-

karkulaisia.
4. Jiirjestetiiiin keskustelutilaisuuksia jiiseni2Vasukkaita kiinnostavista asioista

Povttikirian vakuudeksi 6.3 .2019

Olavi Uusitalo, siht.Hannu Riihilahti, pj.


