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Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry

Kutsu vuosikokoukseen

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 20.3.2018 klo
18. Kokouspaikkana Farmimunan kananmunanpakkaamo os. Kulmalankuja 30, 32520 Latva.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä määritellyt asiat.
Kokouksen aluksi kahvit ja Farmimuna esittelee toimintaansa.

Tervetuloa!

HALLITUS

______________________________________________________________________________________

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vuosikokous viikolla 12 20.3.2018 klo 18, päätettiin tiedustella pitopaikaksi Myssy farmia tai Antti
teollisuutta.
Kesäretkeksi suunniteltiin kestoltaan yhden päivän matkaa Länsi-Uudellemaalle. Kesäretken hintaa
sponsoroidaan osittain yhdistyksen varoista ja anotaan siihen tukea myös Kylvösiemensäätiöltä.
Lisäksi järjestetään Okraan pääsyliput jäsenetuna.
Otetaan osaa toisten järjestöjen ja laitosten järjestämiin siemen- ja kasvintuotantoa käsitteleviin
tilaisuuksiin.
Nettisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kerätään sähköpostiosoitteita, jotta tiedotusta
voitaisiin ainakin osittain hoitaa sähköpostin välityksellä. Nettisivujen linkki löytyy myös V-S mtk
nettisivujen etusivulta. https://www.mtk.fi/liitot/varsinaissuomi/
Levitetään myönteistä tietoa sertifioidun siemenen merkityksestä kasvintuotannolle
Sähköisen tiedotuksen lisäksi hoidetaan tiedotusta jäsenkunnalle paperisilla jäsentiedotteilla,
Internetsivujen avulla.

Talousarvio vuodelle 2017
Tuotot
Osanottomaksut
Kesäretki

Osanottajia
40

Kulut
1500

Jäsenmaksut á 20 €
Muut tuotot
MTK kokouskorvaus
Kylvösiemensäätiö
Korko- ja osinkotuotot

5800

Yhteensä

11300

500
1800
1700

Tapahtumat
Kesäretki, kulut – jäsenetu
Vuosikokous
Muut kulut
Hallinto
Palkkiot
Jäsenetu (kesäretki + okra)
Posti, monistus, toimisto, yms.
Nettisivujen uusiminen, ym.
Yhteensä

1500
900
4000
3200
2600
12200

Kokouksen henkilövalinnoista
Vuosikokouksessa tulee valittavaksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Tänä vuonna on
erovuorossa Eeva Taneli. Sihteeri on sääntöjen mukaan hallituksen jäsen ja on joka vuosi
erovuorossa.
Hallituksen jäsenten lisäksi valitaan yhdistykselle toiminnan tarkastajat (tilintarkastajat), sääntöjen
mukaan tulee valita kaksi henkilöä ja heille varahenkilöt. Vuoden 2017 valinnat olivat, varsinaiset:
mv. Paavo Riitamaa Pöytyältä ja Viljo Talola Marttilasta sekä varahenkilöksi Matti Ylitalo Pöytyältä
ja Heikki Vesanen Koski Tl:stä
Muutokset yhteystiedoissa
Kaikissa jäsenasioissa voitte olla yhteydessä yhdistyksen sihteeriin p.043-825 1225 tai
sähköpostilla satu.naykki@proagria.fi
Hyvää kevättä- kokouskutsuterveisin

Eeva Taneli
puheenjohtaja

Satu Näykki
sihteeri

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry.
ProAgria Länsi-Suomi, Satu Näykki, Kiiruuntie 1, 31400 Somero
Puhelin: 043 825 1225
Sähköposti: satu.naykki@proagria.fi
Vuosikokouspäivän ohjelma
Vuosikokous
Aika: tiistai 20.3.2018 alkaen klo 18
Paikka: Farmimunan kananmunanpakkaamo os. Kulmalankuja 30, 32520 Latva.
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Taneli, Loimaa
2. valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri;
3. todetaan kokouksen laillisuus;
4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
5. esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä vuodelta;
ehdotus löytyy netistä: www.kylvosiemen.fi/arkisto/2017/Vuosikertomus_2017.pdf
6. esitetään yhdistyksen tilit päättyneeltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille;
7. määrätään varsinaisilta jäseniltä kulumassa olevana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus;
8. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien (toiminnantarkastajien) palkkioista;
9. hyväksytään hallituksen esittämä toimintaohjelma ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle;
10. päätetään hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja valitaan yhdistyksen sihteeri ja muut jäsenet
hallitukseen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa on Eeva Taneli sekä sihteeri Satu Näykki.
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa (toiminnantarkastajaa) ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden
hallintoa ja tilejä;
12. valitaan tarvittavat edustajat;
13. käsitellään muuta asiat, jotka hallitus tai jäsenet ovat sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla esittäneet;
14. Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa kokoukseen!

HALLITUS

