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1.   Kokouksen Avaus 
 
 Kokouksen avasi SF-Caravan Nurmijärvi ry:n puheenjohtaja Pentti Suihkonen 
 toivottaen paikallaolijat tervetulleeksi kokoukseen. 
 
2.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Kokous todettiin SF-Caravan Nurmijärvi ry:n sääntöjen määräämällä tavalla 
 kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
3. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin kokoukseen osallistujat. Mukana oli myös yhdistyksen jäsenten puolisoita, 
joilla ei ole äänivaltaa, heille myönnettiin läsnäolo-oikeus.  

 

4.   Esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksitta hallituksen esittämä 
 esityslista.   
 
5.   Kokouksen järjestäytyminen: 
 
 Puheenjohtajaksi valittiin Juha Rakkola 
 Sihteeriksi valittiin Johanna Pylvänen   
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Jousi ja Leena Oksanen 
  Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
6.   Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
 SF-Caravan Nurmijärvi ry:n puheenjohtajaksi valittiin Pentti Suihkonen. 
 
 
 



7.   Valitaan toiminnantarkastaja ja rahastonhoitaja vuodelle 2019 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kirsti Heikkinen ja rahastonhoitajana jatkaa Raija 
Hattunen. 

 
 
8.  Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle. 

 
Erovuoroisina Johanna Pylvänen, Mika Yliportimo sekä Tuula Aistola.  Johanna 
Pylvänen ja Mika yliportimo jatkavat. Tuula Aistola ei jatka, hänen tilalle ei valittu 
ketään. 

 
   
 
9.   Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2019. 
 

Hallituksen esittämään toimintasuunnitelmaan lisätään yhteistyöstä Keravan 
yhdistyksen kanssa, teatteri retkiä ja pilkkikilpailut Hyvinkään osaston kanssa.  
Talousarvio vuodelle 2019 päätettiin vahvistaa yksimielisesti.  

 
10.    Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja suoritustavasta 
 
 Päätettiin pitää jäsenmaksu entisen suuruisena, 10,00 € varsinainen jäsen ja 7,00 € 
 rinnakkaisjäsen. 
 Jäsenmaksu kerätään entiseen tapaan SFC-Caravan ry:n kautta. 
 
11.    Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka ym. korvauksista 
 

Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Oman auton käytöstä aiheutuneet kulut 
korvataan kilometri korvauksina. 

 
12.  Päätetään, miten kutsu yhdistyksen kokouksiin saatetaan yhdistyksen jäsenistön 
 tietoon, ottaen huomioon sääntöjen 4 §:n määräykset 
 
 Kokouskutsut päätettiin toteuttaa entiseen tapaan. Ilmoitukset jäsenlehti 6+, 
 paikkakunnan sanomissa ja yhdistyksen nettisivuilla 10 päivää ennen kokousta. 
 
13.  Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä liiton kokouksiin 
 
 Kokous päätti valtuuttaa hallituksen valitsemaan keskuudestaan yhdistyksen 
 edustajat ja varamiehet liiton kokouksiin. 
 
14.  Käsitellään ( huomioon ottaen yhdistyslain 12 §: määräykset) muut hallituksen ja yhdistyksen     
jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on toimitettava puheenjohtajalle ennen kokouksen 
alkua. 

Kokoukselle ei ollut määräaikaan mennessä esitetty muita käsiteltäviä asioita. 
 
15.  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Juha Rakkola kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen kello:19.32 


