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VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA


Aika	24.4.2001 klo 15.00

Paikka	Salaojakeskus
	Simonkatu 12 A 11
	00100 Helsinki

Läsnä:	Asko Simojoki
Helinä Hartikainen
Tapio Salo
Antti Lehtinen
Heikki Pajula
Kari Happonen
Rauno Peltomaa
Jaakko Sierla
Helena Äijö


Kokouksen avaus
Jaakko Sierla avasi kokouksen.
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Sierla ja sihteeriksi Helena Äijö. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Pajula ja Antti Lehtinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että jatkossa kokouskutsu ja muut tiedotteet lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse ja vain tarvittaessa kirjeitse.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan numerointi korjattiin ja siihen lisättiin kohta palkkioista päättäminen, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.
5. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Toimintakertomus hyväksyttiin historiikkiosan lisäyksellä. Siinä kerrotaan yhdistyksen syntyvaiheista ja valmisteluista ennen perustavaa kokousta. Yhdistys on perustettu tänä vuonna, joten edellisen vuoden tilinpäätöstä tai tilintarkastajien lausuntoa ei tässä vuosikokouksessa ollut käsiteltävänä. Maa- ja metsätalousministeriö ja Salaojakeskus ry ovat vastanneet tähän saakka syntyneistä kustannuksista.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
Tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä ei edellä kohdassa 5 sanotun perusteella ollut tarvetta käsitellä.
7. Eri ryhmien jäsenmaksut
Todettiin, että yhdistyksen jäsenpalvelujen kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina mm. sähköpostia ja kotisivuja hyödyntämällä. Merkittävimmän kuluerän muodostaa näin ollen yhdistyksen maksama Suomen jäsenmaksu ICID:n keskustoimistolle. Todettiin, että Suomen maksuvelvoitteen hoitaminen pyritään varmistamaan tukijäseniltä perittävin jäsenmaksuin. Todettiin, että tukijäseniksi on tarkoitus pyytää maa- ja metsätalousministeriö ja Salaojakeskus ry.  
Päätettiin, että henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 150 euroa ja tukijäsenten jäsenmaksu 2 000 euroa.
Päätettiin, että maa- ja metsätalousministeriön maksama tukijäsenmaksu kattaa myös yhteisöjäsenmaksut ministeriön alaisten ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden osalta, ja että Salaojakeskus ry:n maksama tukijäsenmaksu kattaa vastaavasti yhteisöjäsenmaksut Salaojakeskus ry:n jäsenkenttään kuuluvien yhteisöjen osalta. Päätettiin, että yhdistyksen hallituksella on lisäksi oikeus vapauttaa yhteisöjäsen jäsenmaksusta yhteisön toiminnan aatteellisen tai tutkimuksellisen luonteen tai vastaavan muun syyn perusteella.
8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta
Valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Vakkilainen. Muiksi hallituksen jäseniksi  valittiin Jaakko Sierla, Rauno Peltomaa, Tapio Salo, Helinä Hartikainen ja Antti Lehtinen.
Pertti Vakkilainen ja Jaakko Sierla valittiin kolmeksi vuodeksi, Rauno Peltomaa ja Tapio Salo kahdeksi vuodeksi sekä Helinä Hartikainen ja Antti Lehtinen yhdeksi vuodeksi. Jatkossa hallituksen jäsenten toimikausi on kolmevuotinen siten, että jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. 
9. Tilintarkastajien valinta
Valittiin tilintarkastajiksi Heikki Pajula ja Kari Happonen sekä varatilintarkastajiksi Markku Puustinen ja Osmo Purhonen.
10. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja palkkioista päättäminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ( liite 1) ja talousarvio (liite 2). Päätettiin, että sihteerin työstä ja kuluista yhdistystä voidaan laskuttaa enintään 500 euroa vuonna 2001.
11. Evästyskeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.




Jaakko Sierla				Helena Äijö
Puheenjohtaja			Sihteeri


Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Pajula			Antti Lehtinen

