Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta

ASIALISTA

Outakosken osakaskunnan varsinainen kokous vuonna 2021
Aika:

Lauantai 29.5.2021 klo 13.00

Paikka:

Karigasniemen koulu

Osallistujat:

Osallistujaluettelo ( liite1 )

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta



Kokouksen avaus, osakaskunnan puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen päätös:

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä osallistujaluettelon hyväksyminen.
 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitus julkaistu: Inarilaisessa pvm 12.5.2021 ja internetissä
https://www.tenonkalatalousalue.fi/outakosken-osakaskunta/


3.

Osallistujaluettelon hyväksyminen
Osallistujalistan mukainen osuusluku

Kokouksen toimihenkilöiden valinta ja pöytäkirjan tarkistamisaika




pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
pöytäkirjan tarkistamisaika, kokouksen päätteeksi

Kokouksen päätös:

4.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen päätös:

5. Toimintakertomus v. 2020

Esitetään laadittu toimintakertomus Osakaskunnalle hyväksyttäväksi

Kokouksen päätös:

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin
asiakirjoihin. Osakkaalla on myös oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista.
Esitys: Esitetään tilinpäätös Osakaskunnalle vahvistettavaksi, Osakaskunta päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Kokouksen päätös:

7. Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunnan kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon koko tilikaudelta.
Hoitokunnanpäätös: Esitetään yleiselle kokoukselle vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tilien ja hallinnon
hoidosta vahvistettavaksi.

Kokouksen päätös:

8. Vuoden 2021 talousarvio

Hoitokunta on laatinut vuoden 2021 talousarvion
Hoitokunnan päätös: Esitetään talousarvio yleiselle kokoukselle hyväskyttäväksi.

Kokouksen päätös:

9. Toimintasuunnitelma 2021

Hoitokunta on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Hoitokunnan päätös: Esitetään toimintasuunnitelma yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi.

Kokouksen päätös:

10. Vuoden 2020 tappion kattaminen ja omistajakorvausten maksaminen
Vuosi 2020 on ollut tappiollinen -22624,25eur
Hoitokunnan esitys: Hoitokunta esittää, että tappio katetaan edellisten vuosien voitoilla. Jätetään esitys yleiselle kokoukselle
päätettäväksi.

Kokouksen päätös:

11. Hoitokunnan jäsenten, toiminnan tarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimintahenkilöitten palkkiot
Toimihenkilöitten palkkiot v. 2021 ovat:
Hoitokunnan jäsenen kokouspalkkio
50 €
Hoitokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio
2000 €
Hoitokunnan varapuheenjohtajan vuosipalkkio
500 €
Osakaskunnan sihteerin vuosipalkkio
2000 €
Rahastonhoitajan palkkio
2000 €
Toiminnantarkastajien palkkiot
500 €
Matkakustannusten korvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti
Hoitokunnan esitys: Palkkiot hyväksytään edellä esitetysti
Kokouksen päätös:

12. Hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle valittavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
Erovuorossa ovat seuraavat hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
jäsen:
henkilökohtainen varajäsen:
Antti Katekeetta
Niilo Heikki Aikio
Heikki Niittyvuopio
Mia Kitti
Riitta Orti-Berg
Urho Guttorm
Nykyiset hoitokunnan jäset, jotka jatkavat edelleen
henkilökohtainen varajäsen
Ilmari Tapiola
Hans O Kitti
Maarit Harjunen
Hans O Kitti
Rauna Guttorm
Jouni Esa Nousuniemi
Esitys:

13. Toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilöt
Esitys: Yleinenkokous valitsee toiminnantarkastajat. Edellisenä vuonna toiminnantarkastajina olivat Oula Kitti ja Merja Vuolab
sekä varalla Veijo Niittyvuopio ja Piera West

Kokouksen päätös:

14. Osakaskunnan edustaja ja varamies Kalastusalueen kokouksiin vuonna 2022

Esitys: valitaan kaksi edustajaa, varsinainen ja hänelle varamies.
Hoitokunta esittää, että Kalatalousalueen kokouksiin valitaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokouksen päätös:

15. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Esitys: Osakaskunnan kokouksen tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavasti
Paikka: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin luona
sekä tallennetaan internetissä https://www.tenonkalatalousalue.fi/outakosken-osakaskunta/

Kokouksen päätös:

16. Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus
Osakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on
muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalle kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa 60
päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. jos päätöksen johdosta on tehty jäljempänä tarkoitettu oikaisuvaatimus, osakkaalla on
kuitenkin oikeus nostaa kanne osakakuntaa vastaan käräjäoikeudessa, kunnes 30 päivää on kulunut oikaisuvaatimukseen
annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, osakas, jonka oikeutta osakakskunnan tai hitokunnan päätös koskee, voi, jollei
päätöstä ole alistettava, vaatia osakaskunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt
laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hänen oikeuttaan.
Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän kuluessa
oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava osakaskunnan kokous kolle käsittelemään oikaisuvaatimus tai päätettävä samassa
ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.
Käräjäoikeuden osoite: Lapin Käräjäoikeus
Toivoniementie 1
99600 SODANKYLÄ

