Hajalan Kyläyhdistys ry

Kokous nro 006-2019

PÖYTÄKIRJA
Hallitus
Aika: Tiistai 13.6.2019 klo 17.00-22.00 (Sähköpostikokous)
Paikka: Sähköposti
Läsnä: Pasi Lehti, Elina Lindberg, Henrik Holm, Sanna Alifrosti, Johanna Laiho, Sini Piintilä ja Pirjo Heinonen
1§ Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Pasi Lehti avasi kokouksen klo 18.10
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokouskutsu lähetetty 6.6.2019 eli viikkoa ennen kokousta, joten kokous todetaan laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
- Ääntenlaskijana toimii puheenjohtaja
- Pöytäkirjantarkastajana toimivat Sanna Alifrosti ja Johanna Laiho
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
- Hyväksyttiin kokouksen esityslista
5§ Pilates-harrastuksen jatkaminen Hajalan koulun tiloissa
- Pasi Lehti ehdotti, että Pilates-ryhmän kokoontumisia jatketaan Hajalan koululla ja että Sini Piintilä
hoitaa informoinnin ja että kurssi tilataan Silvia Lindstediltä. Kurssista ei saa aiheutua kustannuksia
Hajalan Kyläyhdistykselle.
- Sini Piintilä kannatti kurssin tilaamista ja totesi, että vetäjä hoitaa laskutuksen ja ottaa
ilmoittautumiset vastaan.
- Sini Piintilä pysyy pilateksen yhteyshenkilönä ja huolehtii markkinoinnista Facebookissa.
- Markkinointia tehdään myös postituslistalla.
6§ Myllytyryn pukukopit
- Koska Jaana Joutsen Ykkösakselista suositteli, että laskuttaisimme vasta, kun on enemmän
talkootunteja ja koska se allekirjoitettu dokumentti ensimmäisestä laskutuserästä jäi puuttumaan,
päätetään, että ensimmäinen laskutuserä lähtee heinäkuun loppuun mennessä Ykkösakseliin.
Vaikka yhdistyksen tilin saldo menee lähes nollille, pyrimme siihen, että tämä notkahdus olisi vain
Vehasen laskun eräpäivän ja Ykkösakselin välipäivän mittainen. Oletuksen on, että Ykkösakseli
maksaa kulut ja talkoot elokuun aikana, joten Pasi yrittää saada maksuaikaa Vehasen laskulle lisää,
jopa 2 kk. Maalit pyritään saamaan lahjoituksena tai ne eivät maksa kuin korkeintaan "satasen".
Toinen kustannuserä, jossa on ehkä vain talkootunteja, laitetaan liikkeelle elokuun aikana - jos
Ykkösakseli prosessin näin hyväksyy.
7§ Muut esille tulevat asiat
- Pasi Lehti on saanut Salon kaupungilta vuokrasopimusehdotuksen, koskien Hajalan koulun
yläkerran vuokrausta (virallisesti). Pasi lehti oikolukee ehdotuksen, pyytää lähettäjää korjaamaan
kirjoitus- ja asiavirheet ja lähettää sitten sopimusehdotuksen hallituksen jäsenille
kommentoitavaksi.
8§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00

Kokouksen vakuudeksi
Pöytäkirjantarkastaja Sanna Alifrosti

Pöytäkirjantarkastaja Johanna Laiho
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