
Piraattipuolueen Uudenmaan piiriyhdistys ry

Hallituksen kokous 12/2011

Aika: 15.12.2011 kello 20.00

Paikka: Lasse Kärkkäisen koti, Ratsukatu 8 B 33, Espoo.

Läsnä:

Oskar Elmgren (puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja)

Petrus Taskinen (varapuheenjohtaja)

Lasse Kärkkäinen (varapuheenjohtaja)

Janne Paalijärvi (jäsen, kokouksen sihteeri)

Samu Voutilainen (jäsen)

Anni Jääskeläinen (jäsen)

Lassi Nokelainen (varajäsen)

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.08.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Ilmoitusasiat
* Tulevaisuustyöryhmän on valmiustilassa odottamassa toimeksiantoja.

* Keskustelua Yleisradion rahoittamisesta. Kokoustajat olivat huolissaan maksun keräystavasta, 
määrästä ja perusteesta.



5 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksytiin jäsen id:llä 74925.

6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
Ei uusia pöytäkirjoja.

7 Organisaatioparannus
* Viestintäjärjestelmästä ei raportoitavaa.

* Nettisivut eivät ole vieläkään toiminnassa.

8 Hallitustoiminnan edistyminen
* Oskar Elmgren sai luottamuslauseen ja jatkaa puheenjohtajana ensi yhdistyskokoukseen asti.

* Päätettiin seuraavan kokouksen ajaksi torstai 12.01.2012 klo 19.00.

9 Vuosikokouksen koollekutsuminen
Päätettiin yhdistyksen vuosikokouksen ajankohdaksi 15.01.2012 klo 15.00 ja paikaksi Espoon Sellon 
kirjaston Akseli-sali, Leppävaarankatu 9, 02070 ESPOO.

Esityslista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio

8. valitaan tässä järjestyksessä:

• hallituksen puheenjohtaja

• 1-3 hallituksen varapuheenjohtajaa

• hallituksen muut varsinaiset jäsenet



• hallituksen varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai

tilintarkastysyhteisö

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 Jäsentoiminta
* Jäsenet voitaisiin aktivoida nakittamalla uudet jäsenet heti konkreettisiin töihin.

* Tapahtumahenkilö on feidannut.

11 Muut esilletulevat asiat
* Mietittiin, olisiko mahdollista saada rahoitusta esimerkiksi teknologia- ja viihdeteollisuudesta.

* Paalijärvi kertoi tehneensä viime aikoina paljon töitä puolueen foorumien kanssa.

* Otettiin esille, pitäisikö kokoontua vapaa-ajan vieton merkeissä ennen seuraavia kokouksia.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.19.

Oskar Elmgren Janne Paalijärvi

(puheenjohtaja) (sihteeri)
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