Herajoen Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Sääntömääräinen syyskokous
Paikka: Valio Riihimäki konttorin ruokala, Meijerintie 6, Riihimäki
Aika: 9.11.2021 klo 18:00
Kokouksen avaus
1
a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
b) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
c) Todetaan läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.
d) Hyväksytään esityslista.
2
a) Käsitellään johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. (Liite 1)
b) Päätetään johtokunnan puheenjohtajan, muiden johtokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden
luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvausten perusteista.
c) Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmakuista.
d) Päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksuista.
e) Käsitellään johtokunnan esittelemä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon liiton
ilmoitus sen perimistä jäsenmaksuista ja kerholle tulevasta jäsenmaksupalautteesta. (Liite 2)
3
a) Valitaan kerhon johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
b) Valitaan mahdollisesti johtokunnan puheenjohtajaksi valitun johtokunnan varsinaisen jäsenen tilalle uusi
johtokunnan varsinainen jäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.
c) Päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä johtokuntaan valitaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 13 §:n
mukaan. (Liite 3)
d) Valitaan johtokunnan jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
e) Valitaan uusi kerhon toiminnantarkastaja vuodelle 2021.
f) Valitaan kerhon toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022.
4
Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
5
Kuullaan luottamusmiehen tilannekatsaus
6
Kokouksen päättäminen

Liite 1

Toimintasuunnitelma 2022
Meijerialan Ammattilaisten MVL ry:n alueyhdistykset toimivat jäsenten paikallisina yhdyssiteinä ja tarjoavat
jäsenille monipuolista yhdessäoloa ja koulutusta.
Muutoksia toimintaan on tulossa, sillä kerhon puheenjohtaja, Roosa Oja-Lipasti jättää puheenjohtajan
tehtävät. Lisäksi koronapandemian aiheuttamat rajoitukset alkavat purkautua, joka mahdollistaa
osaltaan tapahtumien järjestämisen.
Herajoen Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n toimintaa pyritään kehittämään ja se
vaatii, että johtokunnassa tulee olla aktiivista jäsenistöä, jotta kokoukset olisivat päätösvaltaisia ja saataisiin
järjestettyä toimintaa. Johtokunnan jäsenille pyritään järjestämään yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia,
esimerkiksi taloudenhoitajakurssi. Vuosi 2021 oli yhdistyksen 50-v juhlavuosi. Tarkoituksena oli järjestää
ohjelmaa juhlan kunniaksi, mutta tämä jäi viime vuodelta toteuttamatta. Vuoden 2022 aikana olisi tarkoitus
saada juhlatilaisuus järjestettyä.
MVL:llä on sääntömuutostyöryhmä, jonka tarkoituksena on käydä läpi MVL:n säännöt sekä alueyhdistysten
mallisäännöt. Tämän pohjalta Herajoen kerhon sääntöjä tullaan vuoden aikana päivittämään ajan tasalle.
Tulevana vuonna pyritään aktivoimaan vanhoja jäseniä ja saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaan,
lisäämällä tiedotusta ja näkyvyyttä.
Tapahtumat ja kokoukset:
• Sääntömääräiset yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset
• Johtokunnan järjestäytymiskokous ja sääntömääräisiä jäsenkokouksia edeltävät kokoukset
• Herajoen Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 50-v juhlat (siirtynyt edelliseltä vuodelta)
• MVL:n Liittokokous
• Virkistystilaisuus jäsenille

Herajoen Meijerialan Ammattilaiset ry johtokunta
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Talousarvio vuodelle 2022
KULUT:
Kokoustarjoilut
MVL:n liittokokous
Pankkitilin palvelumaksut
Patentti- ja rekisterihallituksen maksut
(sääntömuutokset ja henkilömuutokset)
Virkistystapahtuma
Koulutus (yhdistystoiminta)

1 800 €
600 €
240 €
120 €
940 €
300 €

yhteensä 4 000,5 €
TULOT:
Liiton jäsenmaksupalautus
Osanottomaksut
Liiton koulutusavustus
yhteensä 4 000 €

Herajoen Meijerialan Ammattilaiset MVL ry johtokunta

3 200 €
700 €
100 €
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Hallitus 2021
Varsinaiset 21-22
Irene Ruokonen
Kaisa Holstila
Joonas Törmä

Vara
Tomi Mynttinen
Toni Koivisto
Vesa Puhakka

Erovuoroiset
Varsinaiset 20-21
Toivo Mäki
Esa Kujanpää
Pekka Virtanen

Vara
Thomas Granfors
Jan Rosendahl

