Espoon kirjailijat – Esbo Författare ry
KEVÄTKOKOUKSEN 2014 PÖYTÄKIRJA
Aika
Paikka
Läsnä

Torstaina 6.3.2014 klo18.00
Kauklahden kirjasto, Espoo
Mikko Laakso, Katri Karasma, Pirjo Raitanen, Pekka Raitanen, Raija-Liisa Viirret,
Aimo Salonen, Tarja Kaltiomaa, Timo Hildén, Tuija Kuha

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Kevätkokouksen alkuohjelmana Aimo Salonen kertoi maaliskuussa
ilmestyvästä rikoskirjastaan Suuri puhallus.
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3 § Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Laakso.
3.2. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuija Kuha.
3.3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hildén ja Raija-Liisa Viirret.
3.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin samoin Timo Hildén ja Raija-Liisa Viirret.
4 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely
4.1 Toimintakertomus vuodelta 2013
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomusta. Toimintaa on ollut runsaasti, vuoden
2013 uutuuksia ovat mm. yhdistyksen Facebook-sivut ja kilpailun tuloksena
käyttöön otettu liikemerkki ja logo. Keskustelussa nousi esille toive seurata
jatkossa kotisivujen ja Facebook-sivujen kävijämääriä. Jäsentiedotteeseen
toivottiin omaa osiota jäsenten uusista julkaisuista tiedottamiseen.
4.2 Tuloslaskelma ja tase 1.1.–31.12. 2013
Rahastonhoitaja esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden tappio on -322,48 €,
mikä johtuu mm. antologiavaraston poistoista. Muuten yhdistyksen tämänhetkinen
taloudellinen tilanne todettiin tasapainoiseksi.
4.3. Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013.
5 § Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
5.1. Rahastonhoitaja luki tilintarkastajan lausunnon.
5.2. Tili- ja vastuuvapaus päätettiin myöntää hallituksen jäsenille.

6 § Vuoden 2014 tarkistetun talousarvion käsittely
Puheenjohtaja esitteli talousarviota, joka päätettiin hyväksyä. Kaupungin toimintaavustus on hieman edellisvuotta pienempi, mikä on huomioitu talousarvion
laatimisessa.
7 § Muut mahdolliset asiat
Todettiin yhdistykseen liittyneen vuoden 2013 aikana ilahduttavan paljon uusia
jäseniä. Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 72 jäsentä.
Keskusteltiin vuoden 2014 toiminnasta.
- Todettiin, ettei Mahdollisuuksien toria järjestetä tänä vuonna, joten yhdistys ei
esiinny siellä.
- Timo Hildénin runomatinean ajankohta ja paikka oli toistaiseksi vielä
vahvistamatta.
- Pikkujoulujen ajankohdaksi on varattu 8.12.2014 klo 17–22 Yhteisötuvassa.
- Myllylahti-kustantamon kanssa pyritään syksyllä sopimaan tapaaminen heidän
tiloissaan.
- Sinikka Paavilaisen Samaa unta -näytökseen 7.10.2014 Louhisalissa päätettiin
ostaa tietty määrä lippuja, joita tarjotaan yhdistyksen jäsenille. Selvitetään lipun
hinta.
8 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56
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