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Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 20.3.2013 pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
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avasi kokouksen kello
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2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi \Wh*«
Valittiin kokouksen sihteeriksi
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Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi
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)2( Päätettiin että tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
H Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-^4.

Sovitaan kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
13, Sovittiin että puheenvuoron aluksi mainitaan oma nimi.
^

Sovittiin että tarpeen vaatiessa äänestetään
kättennostoäänestyksellä.

^' Sovittiin että kännykät pidetään hiljaisina.
D

5. Hyväksytään kokouksen esityslista
H Hyväksyttiin kokouksen esityslista
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6. Esitetään vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja
tilintarkastajan lausunto
f Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja
tilintarkastajan lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2013
J?l Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2013.

r

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 osalta
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
)S Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2013 osalta hallitukselle
Muita tilivelvollisia ei ole.

9. Päätetään vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
M Päätettiin liittymismaksuksi 30 euroa ja jäsenmaksuksi 0 euroa

10. Päätetään vuoden 2014 lisäaliaksista perittävän haittamaksun
ohjeellinen hinta
^

JXJ Päätettiin haittamaksuksi 20 euroa.

11. Vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Ef Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
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12. Valitaan yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt
Hallitukseen
keskuudestaan

kuuluu neljä
(4) - kymmenen (10) jäsentä,
[puheenjohtajan
yms].

jotka

valitsevat

Valittiin hallitus ehdotuksen mukaan (liite)
D Valittiin hallitukseen

(Valittiin Facebook-toimihenkilöksi

cUMntoh

^Valittiin Linkedln-toimihenkilöljsi t ^ N ^
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13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Valittiin toiminnantarkastajiksi

sekä varamiehiksi

14 . Avaimenhaltijoiden raportti
j^ Käsiteltiin avaintenhaltijoiden raportti.

15. Valitaan yhdistyksen avaimenhaltijat
pf Valittiin avaintenhaltijaksi
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16. Käsitellään muut esille tulevat asiat
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17. Kokouksen lopettaminen
Päätettiin kokous kello
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Kokouksen puheenjohtajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Ä

Kokouksen sihteerin allekirjoitus ja nimen selvennys

\{<Xkk; Ki/Us^k,
Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset ja nimen selvennykset
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Yhdistyksen
kokouksen poytakirjalomakkeen
iki vuosikokous
2014-03-20 pöytäkirja

idea ja toteutus:
lomake.docx
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ALUSTAVA EHDOTUS ALUSTAVA EHDOTUS
IKI ry hallitus ja toimihenkilöt 2014
Hallitus
Hallitukseen kuuluu neljä (4) - kymmenen (10) jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan [puheenjohtajan
yms].
Suluissa alustavasti ajateltu tehtäväjako.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hannu Aronsson (puheenjohtaja)
Tero Kivinen (varapuheenjohtaja)
Timo Rinne (avaintenhaltija)
Vesa Karjalainen
Jan Gröndahl
Harri Toivanen (sihteeri, viranomaisyhteyshenkilö)
Patrik Andersin
Ilari Stenroth
Petri Koistinen
Anssi Kolehmainen

Toimihenkilöt
Facebook -toimihenkilö joka ylläpitää siellä olevaa iki-yhteisöä: Jarkko Santala.
Linkedln -toimihenkilö joka ylläpitää siellä olevaa iki-yhteisöä: Pekka Tuikka.
^iki-hallitus @ iki .fi>

http://www.iki.fi/iki/hallitus-2014.html
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