
Sääntömääräinen syyskokous 2018
PÖYTÄKIRJA 

Aika: 22.09.2018 klo 17.00
Paikka: Vähäjärven lomakoti, Hämeenlinna 
Läsnä : 21 jäsentä

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

3§ Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Kokouksen sihteerksi valittiin Kritiina XL, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Irmeli 
Ulpukka ja SariKristiina

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5§ Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys

6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Hyväksyttiin liitteen mukaisena

7§ Jäsenmaksu ja ja talousarvio vuodelle 2019
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa. Talousarvio hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudelle syyskokous 2018- syyskokous 2019
Puheenjohtajaksi kaudelle syyskokous 2018- syyskokous 2019 valittiin Anukatariina Solonen 

9§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenien valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutoskokouksen yhteydessä 
sovittuja käytäntöjä, joiden mukaan:
a) varsinainen jäsen ja hänen läheisjäsen eivät voi olla yhtaikaa hallituksessa
b) hallitukseen kuuluu yksi (1) läheisjäsen
d) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja
Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen lähettäneiden 
joukosta. Erovuoroisia ovat Tuija von Konow, Taru Nina Puro ja Saija.
Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin Tuija von Konow, TaruNina ja Tanja von Knorring

10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2019
Valittiin toiminnantarkastajiksi Jaana Namunen ja Jaana Julia, varalle Riitta Turunen.

11§ Yhdistyksen edustajat SETA:n edustajakokoukseen sekä valtuuston kokoukseen
DwC:n kiintiö edustajakokoukseen on neljä edustajaa. Valittiin Anukatariina Solonen, Kristiina XL,
Tuija von Konow sekä von Knorring. Valtuustoedustajaksi valittiin Anukatariina Solonen ja varalle
Tanja von Knorring.
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12§ Muut henkilövalinnat (ohjelmavastaava)
Ohjelmavastaavaa ei valittu kokouksessa vaan todettiin, että yhdistyksen hallitus kokoaa 
ohjelmavastaavat

13§ Sääntömuutosehdotus
Hallitus ehdottaa kevätkokouksen 2019 valmisteltavaksi sääntömuutosehdotus siten, että 
puheenjohtajan kausi on yksi vuosi kerrallaan

14§ Kotisivujen ylläpito
Yhdistyksen virtuaalipalvelimen ylläpidosta vastaa tällä hetkellä Susanne Vivian. Internet-sivuja 
päivittää Tuula-Marika ja Kristiina XL. Ehdotetaan, että internetsivujen päivittäjät työstävät 
esimerkinomaisia staattisia lay outeja perinteisillä menetelmillä niin, että myös maallikko pystyy 
tuottamaan niillä sisältöjä. Hallitus velvoitetaan selvittämään tarjouskilpailulla edullinen tapa 
toteuttaa sivusto nykyaikaisesti.

15§ Vuoden 2019 tapaamisten ajankohdat ym.
 TransHelsinki-tapahtuma: Kinky Boots-musikaaliesitys 17.11.2018
 17.5.-19.5.2019, Vähäjärvi ?
 27.9.-29.9.2019, Vähäjärvi ?

16§ Muut esille tulevat asiat
- Edellisten puheenjohtajien valitseminen kunniajäseneksi: Helga ensi keväänä, Minna-Maaria 

myöhemmin.
- SETAlle ehdotukset ansioituneista järjestötoimijoista: Thea ja Gitta.
- Tuulan toimesta käynnistyy meikkaus- ja hiustenlaittopalveluiden selvitys, jotta saadaan 

seuraaviin jäsentapaamisiin toimivat järjestelyt.

17§ Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.45

___________________________ ___________________________
Pj. Tuija von Konow Sihteeri KristiinaXL

___________________________ ___________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
Irmeli Ulpukka SariKristiina
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