
Ylä-Savon Autoteknillisen Yhdistyksen
VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA . VUOSIKOKOUS 24.2.2021 

1. Todettiin läsnäolijat. Lista liitteenä

2. Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arvo Ryhänen ja sihteeriksi Unto Mähönen. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi Heikki Winter ja Paavo Härkönen.

4. Vahvistettiin työjärjestys.

5. Esitettiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

7. Vahvistettiin hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toiminnantarkastajien sekä toimihenkilöiden 
kulukorvauksista: ennen ollut: kulukorvaukset laskun mukaan siten että:
Puheenjohtaja 100€, sihteeri 150€, rahastonhoitaja 75 €. toiminnan tarkastajat laskun mukaan.

8. Käsitelltiin hallituksen kuluvaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja 
talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistetiin että seuraavan vuoden kannatus- ja 
jäsenmaksujen suuruus on sama kuin ennenkin eli: yhdistyksen osuus 15€, Kannattaja mainos 
banneri 50€, jos yhdistys tilaa kannattajalle autolehden, 100€.

9. Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä entisenä, ( pj+6 ).

10. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Arvo Ryhänen, ja erovuoroiset edelleen jatkamaan.
 Mika Amper, Tauno Karppinen ja Petri Rytkönen. Nyt poikkeusaikana asiasta ei oikein syntynyt 
keskustelua. 
Jäsenhankintaa voi harrastaa jokainen jäsen ja kirjatkin löytyvät netistä.

11. Valitiin kaksi toiminnan tarkastajaa Pertti Janhunen ja Heikki Winter

12. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen.       
Liittohallitus on päättänyt että kokous joudutaan pitämään Teams kokouksena.
Valituiksi tulivat Paavo Härkönen ja Unto Mähönen.

13. Muut asiat : poikkeus kokoontumis säännöistä johtuen mihinkään ei voi tutustua. Kesäpäivien 
järjestelytilanne todettiin.
 
14. Keskusteltiin muista esille tulevista asioista. 
- Uusien jäsenten hankinta Liiton tiedotus ja informaatiotoiminta on kehittynyt, joten sitä voi tehdä 
kaikki jäsenet sillä nettisivuilta löytyy myös lomake jonka täyttämällä jäsentiedot tulevat oikein.
- Netti kuukausikokoukset eivät paikallisesti ole tarpeellisia, mutta jos muut yhdistykset niitä 
järjestävät, niitä on mahdollista seurata.
- Netti koulutus on tärkeämmissä ammattiasioissa maksullista mutta maksutontakin on 
mahdollisuuksien mukaan ollut.
- Toiminta yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa kunhan pystytään yleensä toimimaan.

15. Päätetiin kokous.

Pj Arvo Ryhänen Siht. Unto Mähönen

Heikki Winter Paavo Härkönen

https://www.ysaty.fi/

