Suomen Keskusta r.p.
Iin Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokouksen pöytäkirja
22.4.2013 Merihelmi
1.

Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen
aluksi kuultiin kansanedustaja Tapani Töllin alustus ajankohtaisista asioista valtakunnan politiikassa. Keskusteltiin mm. kuntarakenneuudistuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistavasta sekä Keskustan positiivisesta vireestä valtakunnan politiikassa.

2.

Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Koskela Matti Kumpulaisen ehdotuksesta. Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi kunnallisjärjestön sihteeri Annastiina Junnilan. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Riikka Ruonala ja Hannes Hekkala Sirpa Varangan ehdotuksesta.
Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastaja toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3.

Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen osanottajat 21 kpl (liite 1.) sekä todettiin että kokous on laillisesti koollekutsuttu sekä Rantapohjassa että Lounais-Lapissa. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Suomenmaassa ja kunnallisjärjestön kotisivulla.

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5.

Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi valtuustoryhmä selvitys kunnallisjärjestön syyskokouksen luottamushenkilöesityksestä poikkeamisesta (liite 2.). Käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka jäsenistön kuulemista pidetään tärkeänä, säännöt sallivat valtuustoryhmän tehdä omat ratkaisunsa
mm. luottamuspaikkajaosta annetun (puoluehallitus 27.4.2012) valintasuosituksen perusteella.
Kyseessä ei ollut kunnallisjärjestön historiassa ainutlaatuinen tapahtuma, mutta tästä on silti
syytä ottaa opiksi valmisteltaessa päätöksiä jatkossa.

6.

Puolueen uudistustyö
Merkittiin tiedoksi puolueessa meneillään oleva uudistustyö erityisesti järjestötoiminnan kehittämiseksi.

7.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajan valinta
Matti Kumpulainen esitti kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Tellervo Jyrkän kannattamana
Pekka Koskelaa, joka valittiin yksimielisesti kuntallisjärjestön puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin johtokunnan keskuudesta Pekka Koskelan esittämänä Riikka Ruonala.

8.

Valmistautuminen Euroopan Parlamentin vaaleihin 8.6.2014
Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 8.6.2014. Keskusteltiin ehdokasasettelusta ja todettiin huoli Pohjois-Pohjanmaan oman ehdokkaan puuttumisesta. Toivottiin ehdolle joko kansanedustajaa tai valovoimaista nuorta ehdokasta.

9.

Jäsenkeräys ja uusien jäsenten hankinta
Merkittiin tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan piirin aktiivinen jäsenkeräys mm. puhelinkampanjalla.

10.

Aloitteet
Kokouksen käsiteltävänä ei ollut aloitteita.

11.

Toimintakertomukset 2012
Esitettiin kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän toimintakertomukset vuodelta 2012 ja päätettiin hyväksyä ne.

12.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Esitettiin kunnallisjärjestön tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 2012 ja päätettiin hyväksyä ne.

13.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille.

14.

Evästykset kokouksiin lähteville, luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja kunnallispoliittiset kysymykset
Esitettiin toive kuulla jatkossa luottamushenkilöiden toimintaselostuksia erityisesti ylikunnallisten luottamuselinten kokouksista.

15.

Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätettiin ottaa kantaa Kuivaniemen terveysaseman kesäsulkemiseen. Iin Keskustan kunnallisjärjestön kanta on, että asema tulee jatkossa tarjota ainakin joitain palveluita myös kesäaikaan.

16.

Muut asiat
Kokouksen käsiteltäväksi ei tuotu muita asioita.

17.

Kokouksen päättäminen, kokouksen puheenjohtaja
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.
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