
                         

TÖÖLÖ-SEURAN VARSINAINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 2017

Aika 15.2.2017 klo 18.00
Paikka Töölön kirjasto, Mika Waltarisali.

1. Kokouksen avaus.

Pirkko Liljeström avasi kokouksen

2. Valitaan kokouksen: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 
kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Ruotsalainen.
Sihteeriksi valittiin Rolf Rosenberg.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teuvo Pitkänen ja Hanne 
Seiteri

3. Todetaan kokouksen osanottajat.

Kokoukseen osallistui 16 henkilöä, luettelo liitteenä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin että kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti 19.1. Siksi kokous on 
päätösvaltainen.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin.

6. Esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto.

Puheenjohtaja Sirpa Ruotsalainen esitteli vuosikertomuksen ja taloudenhoitaja 
Pirjo Hallipelto esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, jossa 
suositeltiin hallitukselle vastuuvapautta.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

8. Hyväksytään kulumassa olevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ja päätetään henkilö- ja yritysjäseniltä sekä kannatusjäseniltä 
perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja taloudenhoitaja esitteli 
talousarvion. Ne hyväksyttiin. Lisäksi jäsenmaksuiksi 2016 hyväksyttiin 
hallituksen suosittelemat 20 € henkilöjäsenille ja 50 € yritysjäsenille. 
Liittymismaksuja ei peritä.



 

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

Päätettiin ettei hallitukselle makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajille 
maksetaan hallituksen hyväksymän laskun mukainen kohtuullinen palkkio.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Liljeström.

11. Valitaan hallituksen jäsenet (vähintään 4 ja enintään 6) ja yksi varajäsen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Sirpa Ruotsalainen 
Rolf Rosenberg
Juhani Pelanne
Pirjo Hallipelto
Maija Blixt
Tuula Sahlin varajäsen

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varahenkilö.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Airaksinen ja varalle Uolevi Lehtinen.

13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty 
kirjallinen esitys vähintään kolmeakymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen 
varsinaista kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.

Asioita ei ollut

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30

Vakuudeksi

Sirpa Ruotsalainen Rolf Rosenberg
Kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Me allekirjoittaneet, Töölö-Seura ry:n 15.2.2017 pidetyn yhdistyksen 
vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme että pöytäkirjan 
kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Teuvo Pitkänen Hanne Seiteri
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