
Liesjärven Suojelu ry

Liesjärven Suojelu ry:n vuosikokous 2OLg - 2O2O
Aika: lauantaina 25.7. klo 14:00
Paikka: Eräkeskus, Liesjärvi

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Simola esitteli verkkosivujen kautta tehdyn
kyselytutkimuksen kommentteja Liesjärven tilasta.

2. Valitaan kokousvirkailijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Simola.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Riikka Mandelin.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Lustig ja Tapio Lustig. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen |aillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti ja julkaistu Läpyskässä
Kokous todettii n päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen sääntöjen mukaisen tyojärjestyksen
ja se hyväksyttiin.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
Yhdistyksen hallituksen jåsen Terho Jousi kertoi Liesjärven katsaus -lehden
toteutu ksesta ja jakel usta.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Riikka Mandelin esitteli tilinpäätöksen ja
ti li ntarkastajan lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle

Kokous vahvisti til inpäätöksen ja myönsi vastu uvapauden hal litu kselle.

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja
muista korvauksista

Kokous päätti, että aikaisemmin hyväksytty käytäntö, että matkakulut ja muut
toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan. Kokouspalkkioita ei makseta.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus

Pu heenjohtaja n avauspu heenvuoron mu kaisesti toimi n nan pääpai no on
humusongelman ratkaisemisessa. Kokous keskusteli konkreettisista toimista ja
tahoista, jotka on saatava mukaan yhteistyöhön.

Timo Nortia esitteli päivittäisen pitkän ajan tilaston vedenkorkeuden vaihtelusta.

Kokous toi esiin huolen vedenpinnan rajuista vaihteluista, Vedenkorkeuden
sääntelyn osalta suojeluyhdistys on yksinään voimaton, mutta pyritään
oja/jokikohtaisesti etsimään ratkaisuja maanomistajien ja muiden tahojen kanssa.

Menoarvio koostuu lähi nnä ki rjekustan nu ksista, ha ku koneopti moi nnin
parantamisesta, jotta yhdistyksen verkkosivut löytyvät hakusanoilla helpommin ja
matkakorvauksista. Puheenjohtaja muistutti, että yhdistys täyttää ensi vuonna 50
vuotta. Sen puitteissa yritetään nostaa näkyvyyttä ja toteuttaa mahdollisesti 50-
vuotisj ulkaisu.
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Henkilöjäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Ulla Simola valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

10. Val¡taan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet ja
varajäsen

Kokous esitti, että toimintavuoden 20L9-2020 hallitus jatkaa tehtävässä.
Hallituksen jäsenet suostuivat tähän ja hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat
Terho Jousi, Teuvo Tuominen, Timo Nortia ja Riikka Mandelin, varajäsenenä Jorma
Linnanmäki.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Toi min nantarkastaja ksi valittiin Tapio Lustig. Varalle Erja Hartela

12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet
Hallitukselle ei ole esitetty aloitteita.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut,

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.
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