
Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry                      Pöytäkirja 1 /2018

Hallituksen kokous

Aika                12.1.2018 klo 18
Paikka            Joutsiniementie 46, Alkula
Läsnä              Jarmo Holma,  Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Rauha Kallasmaa,  Jarkko
                        Lehtinen, Kari Muje ja Inka Honkala 
                          
1 . Puheenjohtaja Jarmo Holma  avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
             
2 .                    Läsnäolijat todettiin, kaikki olivat paikalla.

                        Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.

3 .                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 .                    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 /2017 hyväksyttiin.

6 . Suojeluyhdistyksen talousasiat
- yhdistyksen tilillä on 1462,37 euroa 
- 5000 e:n limiitti päättyy 25.3.2018, eikä sitä enää uusita

7. Jäsenasiat
-  100 jäsentä on maksanut jäsenmaksun.
-  Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt poistetaan jäsenrekisteristä vuoden lopussa.
   Yksi maksumuistutus lähetetään.
-  Vuonna 2018 siirrytään pelkästään sähköiseen tiedottamiseen.

8. Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi - hanke päättyi 31.12.2017.
 Loppumaksatuksessa on tulossa helmikuun aikana n. 5000 euroa.

9. Näkösyvyystietojen vienti kotisivuille
- toimitetut tiedot on luettavissa kotisivuilla
- Inka Honkala tekee word-taulukon ja lähettää sen näkösyvyyttä mittaville
 talkoolaisille. He ovat Matti Nykänen, Kari Muje, Aila Holma, Rauno Tuomaala ja

  Sakari Nikander. Mittaustulokset lähetään taulukkoon merkittyinä Inkalle kesä-, elo-
 ja lokakuun lopussa.
- Rauha Kallasmaa selvittää näkösyvyyslaitteiden hankinnan seuraavaan kokoukseen



10. PAKKA-hanke 2018
- vuoden 2018 vesinäytteet kustannetaan hankkeesta
- Komulahden säätötoimenpiteet tehdään soralla talven aikana
- kaikkien tutkimustulosten yhteenvedon tekee KVVY maaliskuun aikana ja
 tulokset viedään kotisivuille
- kaikki, jotka tekevät talkootyötä, muistavat merkitä työt ajallaan muistiin!

11. Toimintakertomus vuodesta 2017
- toimintakertomus laaditaan huhtikuun kokouksen käsiteltäväksi
- taloudenhoitaja tekee talousosuuden ja lähettää sihteerille
- puheenjohtaja hankkeiden osuuden
- sihteeri kokoaa yleistiedot kokouksista ja tapahtumista sekä hallituksen 
   kokoonpanon

12. Rullaposterin hankinta jätetään hautumaan seuraavaan kokoukseen.

13. Villiminkkien pyydystäminen
- hallitus toivoo, että järven asukkaat pyrkisivät pyydystämään rannoiltaan minkkejä,
 joiden kanta tuntuu runsastuneen kovasti
- seuraavaan kevään jäsentiedotteeseen laitetaan myös maininta minkkien
 pyydystämisestä

14. Muut asiat
- vuoden mittaan haeskellaan ja kysellään uusia hallituksen jäseniä sekä
 toimihenkilöitä esim. uutta sihteeriä ja vuoden päästä puheenjohtajaa

15. Seuraava hallituksen kokous on pe 6.4.2018  klo 17 Vanajavesikeskuksessa
  Perttulantie 84 Miemala

17.  Kokous päätettiin n. klo  20 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä.

                        puheenjohtaja Jarmo Holma  sihteeri Kirsti Parikka




