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Varsi nai nen kevdtkokous

Aika 31 .5 .2010 k lo 18.30

Paikka MetsdkYldin koulu

Ldsnd Reijo Krook
Veikko Kontkanen
Oili Kataja
Pdivi Lahtela
Sakari ja Eila Ruusuvirta
Veli-Matti Aittola
Riitta Heikkinen (ei jiisen)

1 Kokouksen avaus ja pddtdsvaltaisuus . "' 
: r' i

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Krook avasi kokouksen ja toivotti osal-
listujat tervetulleiksi kokoukseen'

2 puheenjohtajan, sihteerin, poyt€ikirjantarkastajien ja ddntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Kontkanen ja sihteeriksi Oili
Kataja. Poytiikirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Matti Aittola ja Eila Ruusu-
virta. He toimivat my6s ddntenlaskijoina.

3 Aanioikeutetutjdsenet

Todetti in jdsenluettelon m ukaiset ddnioikeutetut jdsenet ja valtaki rjat.

4 Kokouksen laillisuus ja piiiitosvaltaisuus

Kokoukseen osallistui 7 j€isentdi. Valtakirjoja ei esitetty. llmoitus kokouk-
sesta on ollut 23.5.2010 Nurmijdrven Uutisissa ja osuuskunnan internet-
sivuil la.
Todettiin kokou ksen lai | | isuus ja pdiditosvaltaisu us'

, , :  I  ,

5 Vuosikertomus, ti l inpdiitds ja ti l intarkastajien larjsunto

Esitettiin hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpddtds ja tilintarkastaji-
en lausunto.

6 Til inp€ii itoksen 1. 1. -91.12.2009 vahvistaminen ja vastuuvapauden myontdminen

pddtettiin vahvistaa tilinpii?itds ja myontddi vastuuvapaus hallituksen jd-

seni l le.

7 Yli j i idimdnkdYttdminen

pddtetti in, ettd tappio -19 955,23 euroa l is€itdit in edell isten ti l ikausien
voitto/taPPio {ilille.
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8 Toimintasuunnitelman 2010 t i lannefatsAtd

Veikko Kontkanen, puheenjohta;jp

Poykikirjan tarkastajat:
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Reijo Krook kiivi lApi t i lannekatsauksen. Toimintasuunnitelma on pdd-
osin toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toim i nta-al ueen hyvdksym isestd on jirtetty kuntaan neljd oikaisuvaati-
musta.

9 Liittymissopimuksen enimmdishinnan mddrittdminen

K?iyti in keskustelua enimmdishinnan mddrittdmisestd, jonka pitdisi olla
tasapuolinen ja kannustaa l i i ttymddn verkostoon mahdoll isimman var-
haisessa vaiheessa.

Valtuutetti in hall itus tekemddn esitys l i i ttymissopimuksen enimmdishin-
nasta. Asiaa kdsitellddn syyskokouksessa.

10 Hinnasto

Pddtettiin pitdd lainanhoitomaksu ja perusmaksu entisellaain (60 € ja
20€). Perusmaksuuh sisdltyy ALV 23 %^ Viiviistyskorko on korkolain
m ukainen. Vi ivdstys- ja, perintdkulut ovat ku luttajansuojalai n mukaisia.

11 Liittymissopimus ja yleiset toimitusehdot

Pddtetti in hyvdksyd esitetyt m u utokset. M u utokset koskevat teksti m uu-
toksia vastaamaan kiiytaint6jd. H ulevesien johtaminen viem driverkos-
toon ei ole sallittua. Kdytdnn6ssd liittymis- ja kdiyttosopimukset tehdddn
eri aikaan.

1 2 Kokouksen pddttdminen

Kokouksen puheenjohtaja pdiditti kokouksen klo 19.55,

Poytiikirjan vakuudeksi

sihteeri

Eila Ruusuvirta Veli-Matti Aittola


