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PÖYTÄKIRJA

SPYP-SGSF HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

4/2021

ke 17.3.2021 klo 18
teams
Juha Kosonen (pj)
Hele Ali-Löytty
Tuija-Maija Arvola
Nanna Katavisto
Anne Lahtonen
Leena Raukko (pj.)
Viveca Ståhlström
Pipsa Wilhelms
Tiina Itävuori (siht.)

1.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

2.

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

3.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
Hyväksyttiin asialista kokouksen esityslistaksi.

4.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös Lisättiin edelliseen pöytäkirjaan 3_2021 lause, että ”hallitus allekirjoitti
tilinpäätös”.

5. SÄÄNTÖMUUTOS
Asia Kiltamestareiden kanssa pidettiin onnistunut ja hyvähenkinen teams-palaveri ti
9.3. Keskustellaan palaverin pohjalta tulleet muutokset sääntöehdotukseen. Pipsa
Wilhelms esittelee.
Päätös Hallitus esittää yksimielisesti sääntömuutosta vuosikokoukselle
kiltamestereiden team-palaverissa esitetyssä muodossa.
6. JÄSENTILANNE
Asia Anne Lahtonen esittelee jäsentilanteen
Päätös Yhdistys on saanut kuusi uutta jäsentä, yhdistyksestä on poistunut 11 jäsentä.
Kaksi kiltaa on ilmoittanut lopettavansa:
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Kims gillet
Napapiirin partiokilta
Järvenpäässä on innostuttu uuden killan perustamiseksi.
Jäsenmäärä on nyt 455 jäsentä. Karhulaskut on lähetetty. Jäsenmaksun
maksamattomia on 90 jäsentä (17.3.).
Eräpäivä on 15.3.
Aarno Aaltoselle myönnetään vapautus jäsenmaksusta.
Pyhä Yrjänä lehteen
- laitetaan pieni ilmoitus, että hoivakodissa asuvat jäsenet saavat vapautuksen
jäsenmaksusta.
- Scandinavian Outdoor Store myöntää 10 % alennuksen jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostinsa hallitukselle.
7.

TALOUS
Asia Anne Lahtonen esittelee taloustilanteen.
Päätös Toiminnan tarkastajan lausunto on saapunut Anne Lahtoselle. Tiinalle
skannataan lausunto, joka liitetään tähän pöytäkirjaan liitteeksi. Jukka-Pekka Häkli on
ilmoittanut olevansa jatkossa käytössä toiminnantarkastajana.

8. PIENTEN KILTOJEN TUKI
Asia Pohdintaan miten tuemme jatkossa pieniä kiltoja. Miten etenemme asiassa ja
millaista materiaalia tarvittaisiin. Leena Raukko esittelee asian. Jokainen hallituksen
jäsen pohtii asiaa kuitenkin kokoukseen.
Päätös Vuosikokouksen jälkeen voimme toivottavasti pitää pidemmän hallituksen
kokouksen, jossa pohditaan strategiaa ja tukea. Jokainen pohtii ja hauduttaa asiaa.
Erityisenä huolenaiheena on pienet killat.
9.

MUUT ASIAT
Vuosikokous, ääntenlasku
- säännöt edellyttää kaksi ääntenlaskijaa, jotka toteavat ääntenlaskun tuloksen.
Ääntenlasku hoidetaan äänestyskoppi.fi -palvelulla. Kokoukselle ehdotetaan, että
ääntenlaskijat valitaan erikseen.
SPYP-Drive
- non profit organisaatio ryhmä
- jokaiselle sähköpostissa ohjeet kirjautumisesta

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on 7.4.
- vuosikokouksen tilanne
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11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

