
Koiviston vesihuolto-osuuskunta Piiyt?ikirja
Vuosikokous

Aika: 27 .4.2011 klo 18.00
Paikka: Koiviston seuratalo
Liisnti: 49 osakasta tai valtakirjalla valtuutettua

1$ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E€ro Hakonen ja sihteeriksi Matti Friman. Piiyakirjan
tarkastajiksi ja samalla eantcnlaskijoiksi vatittiin Eeva tlalthrnen ja Tero Lamberg.

2$ Kokouskutsu oli toimiteth kirjeits€ siiefftjen mfiiiriiernelH tavalla- Kokous todettiin lailliseksi ja
paiatdsvaltaiseksi. Otettiin vastaan valtakiiat j a ne hlvdksyttiin.

3 $ Reijo Korhonen esitteli hallituksen esittaman toimintaksrtomuksen ja tilinpaatdksen v. 2010.

\v Kokouksen sihteeri luki tiliniarkastajan lausunnon tilikaudelta 2010. Knytiin vilkas keskustelu

toimintake omuksesta ja tilinpaatdksest:i.

4$ TilinpAi 6ste kasiteltdessA Laura-Liisa Hyytiiiinen (valtakirjalla valtuutettu) esitti, ettl
tilinpelriiksen hyvlksyminen siinettnisiin 31.8.201 I saakka- Knjallinen esitys on liitteena.

Tuomo Lustig kannatti HlTtiiiisen esitystii.

Koska oti kaksi esitysti, pohjaesityks€ttd titinpeet{tksen hyveksyminen ja toisena Hyytieisen siirto
esitys, peiitettiin suorittaa Aiinestys.

Kauko Halttunen esitti suljettua lippuriiinestystd, joka hyveksyttiin'

Tamdn johdosta suodtettiin vaali. Todettiin, ettii kutakin liittymii5 kohti on yksi 66ni.

Aiinestysehdotus on; pohjaesityksen kannalla olevat Ainestivat jaa ja sifutoesityksen kannattajat ei.

Aiinestyslippua aDnettaessa kirjattiin henkildn nimi ja samalla todettiin iiiinioikeus. Nimilista
liitteenii. Kokous keskeyteftiin eentenlaskun ajaksi.

- Vaalin tulos:
vaalissa armettiin 49 eentl
JAA I8
EI 3I

Vaalin tuloksena tilinpaatitksen kesittely paaettiin siirtlla elokuulle 201 l.

5$ Hallihrksen vastuuvapauden kdsittely siirettiin mytis elokuulle 201 l.

65 Y[jenmnn ke]ttemisen kesittely siir€ttiin elokuulle 201 1.

75 Peliiettiin hallituksen puheenjohtajan ja haltituksen jAsenten palkkioista. Puheenjohtaja saa 500€

kuukaudessaja hallinrksen jasenet hallituksen kokouksisia 70€ kokouksesl& Tilintarlostajille
maksetaan laskun mukaan.

8$ Hallitus vdittiin 20 t 0 kokouksessa kolmeksi vuodeksi.



9g Tiliotarkastajiksi esitettiin veikko Heikkistitja varatilintarkastajaksi Matti Jokihalmetta.

H"allituksen tehtavaksi jiii vamistaa ettii molemmat ovat kiiytettavissii kyseiseen tehtlv2iiin.

l0$ Kutsu osuuskurman kokoukseen tule€ toimittaa kirjeella.

l1$ Hallituksen puheenjohtaja esitteti kelttdtalousarvion seuraavalle tilikaudelle'

12$ Puheenjohraja Eero Hakonen pditti kokouksen ja kiitti osakkaita vilkkaasta keskustelusta.

A-,^U'l&,*?
puheerjohtaja Eero Hakonen

r Poytiikidantarkastajat

Lzrt^ /Alru^,-
Eeva Halttunen

Ery
Tero Lamberg
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