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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

17.4.2008 klo 18:06 - 19.25
Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasali, Pyhän Henrikin aukio 1
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja muita jäseniä, yhteensä 52 osanottajaa.

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Hallituksen puheenjohtaja Pia Aaltonen avasi kokouksen. Kokous valitsi Pia Aaltosen
kevätkokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Ulla
Blomberg. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Philip Hilden sekä Carl Winkler.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin sääntömääräisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Vuoden 2007 toimintakertomuksen hyväksyminen
Edellisen vuoden hallituksen puheenjohtaja Saynur Imaditin-Auer esitteli toimintakertomuksen,
jonka kokous hyväksyi. (liite 1)
4. Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
Rahastonhoitaja Satu Sandström esitteli tilinpäätöksen (liite 2) ja luki tilintarkastajien lausunnon
(liite 3). Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
5. Mahdollisen vaalivaliokunnan valitseminen syyskokousta varten
Vaalivaliokuntaa ei katsottu tarpeelliseksi valita. Todettiin, että tämä käytäntö ollaan turhana
poistamassa säännöistä.
6. Hallituksen täydentäminen vuodelle 2008
Päätettiin valita rahastonhoitaja Satu Sandström yhdistyksen hallitukseen vuoden 2008 loppuun.
7. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Ulla Blomberg esitteli yhdistyksen sääntöjen tarkistamista joiltakin osin (sääntömuutokset liitteessä
4 alleviivattuina). Kokous päätti muotoilla pari kohtaa lisäksi uudestaan. Kokous hyväksyi korjatut
säännöt yksimielisesti (liite 5, lopulliset säännöt). Säännöt käännetään ruotsiksi.
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8. Muut asiat
Yhdistyksen Hernesaari-työryhmän jäsenen Saynur Auer’in ehdotuksesta kokouksessa käsiteltiin
Hernesaaren kaavoituksen viimeaikaista tilannetta erityisesti helikopterikentälle suunnitteilla olevan
täyttömaan osalta. Saynur Auer esitteli kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmaa ja kokous
keskusteli asiasta vilkkaasti. Hernesaari-työryhmä jatkaa toimintaansa ja pitää yhdistyksen
hallituksen ajan tasalla suunnittelun etenemistä. Puheenjohtaja Aaltonen lupasi järjestää
toukokuussa tilaisuuden, jossa voidaan keskustella lisää Hernesaaren suunnittelusta ja
aluesuunnitelmasta.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Kokouksen jälkeen joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Jessica Karhun esitteli alueen uutta
joukkoliikenneratkaisua. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti liikenneratkaisun kommentointiin.
Yhteyksien heikentymiseen oltiin yleisesti tyytymättömiä - erityisesti bussilinjan 17 poistoon.
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