Nastola 11.1.2012

Pöytäkirja 1/2012

Asia: Nastola-seuran vuosikokous 11.1.2012
Paikka: Nastolan kunnantalo, hallituksen kokoushuone, Pekkalantie 5
Aika: 11.1.2012 klo 18.00 – 19.28
Läsnä: Liite 1
1. Kokouksen avaaminen
Matti Oijala avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Oijala ja sihteeriksi Reijo Salminen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Rissanen ja Jukka Makkonen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista.
5. Väliaikaisen hallituksen alustus seuran uudelleen käynnistämisestä
Puheenjohtaja suoritti alustuksen väliaikaisen hallituksen toiminnasta, ja miten
toiminnan uudelleen käynnistäminen on saatu alulle. Toimintaa on valmistellut
väliaikainen hallitus ja tarkoituksena on käynnistää 1980-luvulla keskeytynyt
Nastola-seura uudelleen. Säännöt tullaan päivittämään ajanmukaiselle tasolle. Yhteistyö kunnan kanssa ja asukkaita ja muita tahoja kokoavana voimana katsottiin
tärkeäksi.
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.
Puheenjohtaja alusti toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2012. Toimintasuunnitelmaan kommentoitiin lisättäväksi sääntöjen päivityksen, hallitus valmistelee ehdotuksen joka käsitellään tulevassa yleiskokouksessa. Puheenjohtaja luki
vanhat säännöt paikallaolijoille. Mielipiteitä esitettiin yhden ja kahden yleiskokouksen mallin puolesta ja vastaan. Yhden kokouksen mallissa on yksi vuosikokous,
kahden kokouksen mallissa vuosikokous ja syyskokous. Kannanotto: että kansanperinteen keräys on menneen ajan tunnuspiirre, nykyinen olisi enemmän nykytilanteen ja kaavoituksen ynnä muun ajankohtaisen tiedon välittämisen edistämistä
viranomaisten ja kansalaisten sekä yhdistyksien välillä. Toivottiin seuran toimivan kylien yhdistävänä tekijänä. Toivotaan seurasta yhteishengen luojaa Nastolas-

sa. Puheenjohtaja kertoi varainhankinnasta ja budjettihahmotelmasta. Ehdotettiin
joululehden tai vastaavan julkaisun laatimista. Nastola-viikko todettiin hyväksi
markkinointi- ja jäsenhankintakanavaksi. Kunnalta saattaa saada jotain avustuksia.
Julkaisujen tekeminen tuskin on ensimmäisen toimintavuoden aikana realistista
korkeiden kustannusten takia. Kunnan avustukset ja muut vastaavat tuet ovat nykykäytännön mukaan ”vastikkeellisia”. Vuosikokous valtuutti hallituksen toimimaan varojen puitteissa.
7. Määritetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012
Hallituksen ehdotus jäsenmaksuksi 10,-. Keskusteltiin asiasta, ja suurempi jäsenmaksu todettiin todennäköiseksi rajoittavaksi tekijäksi. Hyväksyttiin hallituksen
ehdotus. Todettiin, etteivät säännöt tunne yhdistys- tai yhteisöjäseniä. Asia ehdotettiin korjattavaksi sääntömuutosten yhteydessä.
8. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali
Valitaan seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä. Suoritettiin paikallaolijoiden esittäytyminen.
Ehdotuksia hallituksen jäseniksi saatiin seuraavasti:
Poissaolevista suostumuksensa antaneista ehdotettiin ja kannatettiin Liisa Ollilan
ja Petri Honkasen (Ruuhijärven kyläyhdistyksestä) valintaa jäseniksi.
Ehdotettiin ja kannatettiin väliaikaisen hallituksen jatkamista varsinaisessa hallituksessa.
Hallituksen kokoonpanoksi valittiin seuraavat henkilöt:
Erkki Aarti
Petri Honkanen
Minna Kontro
Kari Känkänen
Jukka Makkonen
Matti Oijala
Liisa Ollila
Reijo Salminen
Heikki Vesikallio
Päätettiin, että hallitus järjestäytymiskokouksessaan valitsee keskuudestaan seitsemän varsinaista jäsentä ja kansi varajäsentä.
9. Valitaan kaksi (tilin-) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
Jouko Laakso Nastolan tilitoimistosta on antanut suostumuksensa toiminnantarkastajan toimeen, ja häntä ehdotettiin ja kannatettiin ja näin ollen myös valittiin.

Toiseksi ehdotettiin ja valittiin Arto Rissanen. Varalle ehdotettiin ja kannatettiin
ja tulivat valituiksi Seija Pernu ja Mari Anttila.
10. Muut asiat
Erkki Aarti kertoi valokuvista ja Nastolan paikallislehtien varhaisten vuosikertojen arkistosta. Nastolan kirjaston aulaan tehdään maaliskuussa valokuvanäyttely,
joka täydentyy nastolalaisten kirjojen sekä paikallislehtien esittelyllä kirjastossa.
Reijo Oksanen kiitti aktiiveja kunnan puolesta Nastolan identiteetin edistämisestä.
Toivottiin että Nastola-seura järjestäisi kokouksen kaikkien Nastolan kyläinyhdistysten kanssa. Pääsääntöinen tiedotuskanava sähköiset tietovälineet sekä paikallislehti. Hoidetaan kunnan järjestösivulta linkki Nastola-seuran sivuille. Esitettiin,
että hallitus muodostaisi työryhmiä, jossa myös hallituksen ulkopuoliset jäsenet
pääsevät osallistumaan toimintaan (sääntöjen muutosasia ym.).
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28.
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