EKL Kymen piiri ry
Sääntömääräinen kevätpiirikokous

PIIRIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
Paikka: Joutsenon Työväentalo Joutseno
Aika: 25.8.2019 klo 12.00
1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.00
2. Tervehdykset Ei ole
3. Edustajavaltuutuksien toteaminen
(Liite 1)
Esitys: Edustajavaltuudet todetaan nimenhuudon perusteella
Päätös: Päätösvaltaiset: yht. 40 (38 varsinaista ja 2 varaedustajaa).
Puhe- ja läsnäolo-oikeuksin: piirihallituksesta neljä, lisäksi piirin
puheenjohtaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri, Liittohallituksesta ja valtuustosta jäsen, sekä yksi jäsen Kotkan Eläkkeensaajista
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokouskutsu lähetettiin 11.03.2020 perusyhdistysten puheenjohtajille
ja sihteereille sekä piirikokouskokousedustajille, kun koronan vuoksi
kokous siirtyi, laitettiin kokouskutsu uudelleen 12.6. Ilmoitus on ollut
piirin kotisivulla 20.2.2019 lähtien ja uusittuna 12.6 lähtien.
Esitys: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi
Päätös: Päätös esityksen mukaa
5. Todetaan sääntöjen 12§:n puhe-, esitys-, ja läsnäolo-oikeudelliset
Esitys: Piirin kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen
jäsenillä, piirin sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä
tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla. Liiton hallituksen ja
valtuuston edustajalla sekä kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Päätös: Päätös esityksen mukaan

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista työjärjestykseksi
Päätös: Päätösehdotus työjärjestykseksi hyväksytään
7. Kokousvirkailijoiden valinta
Esitys: Puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Reponen
Sihteeriksi ehdotetaan piirin sihteeri Pertti Pitkänen
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan: Mailis Kukkurainen ja Kari
Toivari Imatrankosken Eläkkeensaajista
Valitaan ääntenlaskijat (3 henk.)
Päätös: Esitys hyväksytään, ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa
8. Käsitellään vuosikertomus vuodelta 2019
(Liite 2)
Esitys: Piirihallitus esittää käsittelyssä olevan vuosikertomuksen vuodelta
2019 piirikokouksen hyväksyttäväksi
Päätös: Kokous hyväksyy vuosikertomuksen esitetyssä muodossa
9. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2019 ja kuullaan toiminnantarkastajien
lausunto vuoden 2019 tileistä
(Liitteet 3 ja 4)
Esitys: Piirihallitus ehdottaa, että piirikokous käsittelee tilinpäätöksen
vuodelta 2019, sekä tilintarkastajien lausunnon ja päättää
tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätös: Toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätös vahvistetaan
10. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 piirihallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Esitys: Piirikokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille v. 2019 tileistä
11. Käsitellään piirikokoukselle sääntöjen 13§ mukaisesti tulleet esitykset
Esitys: Kymen piirihallitus esittää yhdistyksiltä perittävän piirin
jäsenmaksun puolittamista 80cent – 40cent vuoden 2020 osalta, koska
yhdistysten ja piirin toiminta on ollut Koronatilanteen vuoksi lähes täysin
pysähdyksissä.
Päätös: Piirihallituksen ehdotus hyväksytään
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita esiteltäviä asioita ei ollut

13. Päätetään kannanoton antamisesta
Ei julkaista
14. Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Syyskokous 2020 pitopaikka puuttuu
15. Kokouksen päättäminen (Eläkkeensaajien laulu)
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05
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