PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2013-1
Aika
Paikka
Osallistujat

11.01.2013 klo 18:00
Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna
Matti Peltola (pj), Leena Louhiala-Salminen, Raija Lindqvist, Olavi Luurila, Perttu
Laaksonen, Juha-Pekka Honkasaari, Erkki-Sakari Harju, Pentti Mansukoski, Markku
Kuivalahti (siht.).
Poissa olivat Matti Honkajuuri, Aulikki Nummenpää ja Kari Pakarinen.

Päätökset:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvin jälkeen klo 18.10.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja todettiin tehtävänantojen tilanne.
Erkki-Sakari Harju on selvittänyt Renkajärven osakaskuntien yhteyshenkilöt ja
kokoukset. Matti Peltola ja Markku Kuivalahti laativat osakaskuntien kokouksiin
avustusanomukset järven kunnostustoimia varten.
5. Jäsenasiat
Uusia jäseniä ei ollut. Todettiin, että vuonna 2012 jäsenmaksun oli maksanut 204
henkilöjäsentä ja 1 yritysjäsen.
6. Vuosikokouksen asiat
Käsittelimme vuosikokoukseen tulevat sääntömääräiset asiat, jotka selviävät
vuosikokouksen kutsun liitteistä. Hallitus hyväksyi kauden 2012 toimintakertomuksen,
tuloslaskelman ja taseen sekä kauden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka
esitetään tilintarkastajien ja yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäviksi. Jäsenmaksut
päätettiin pitää ennallaan. Vuosikokouksen alussa Erkki-Sakari Harju pitää alustuksen
vasta ilmestyneen karttakirjansa sisällöistä koskien sotilaskarttoja Hämeenlinnan ja
Rengon välillä.
7. Vuosikokouksen järjestäminen
Sovimme vuosikokouksen käytännön järjestelyistä. Paikkana on jälleen Vuohiniemen
rukoushuone. Tilaisuus alkaa kahvilla ja jatkuu Erkki-Sakari Harjun alustuksella.
Markku Kuivalahti hoitaa ilmoitukset Hämeen Sanomiin, nettiin ja sähköpostilla niille,
joilla on s-postiosoite. Perttu Laaksonen jakaa kutsut kylien ilmoitustauluille.
8. Kesäjuhlat
Kesäjuhlat pidetään jälleen Rimmin urheilukentällä lauantaina 27.7. klo 17 alkaen.
Ohjelmaan ja järjestelyihin päätimme palata myöhemmin.
9. Muut asiat
Kevään infotilaisuuteen 25.5. klo 13 kutsutaan asiantuntijat alustamaan
sedimenttitutkimuksesta sekä jätevesien käsittelystä. Tavoitteenamme on saada
uudistushankkeita liikkeelle niin, että suojeluyhdistys tarjoaa edelleen
katselmuskäynnin kiinteistöille. Yhdistys voi toimia myös ryhmähankkeiden
kilpailuttajana jätevesiprojekteissa.
Nettisivut on uudistettu ja siirretty Yhdistysavaimen palvelimelle. Yhdistyksen uusi logo
ja nettibanneri on otettu käyttöön vuoden vaihteessa.
Valokuvauskilpailussa kerätään tänä vuonna kuvia, jotka on otettu 1960-luvulla tai sitä
aikaisemmin. Kuvissa toivotaan näkyvän Renkajärven maisemia.
Seuraava kokous pidetään perjantaina 10.5. klo 18 Markku ja Marja Kuivalahden
mökillä.
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10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

__________________________________ ________________________________
Matti Peltola, puheenjohtaja
Markku Kuivalahti, sihteeri

