Peter Uppstun esitelmä alkoi 18.15.
Turun Lintutieteellisen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja
Maanantaina 26 marraskuuta 2018

Läsnä: Jyrki Normaja, Jorma Hellstén, Sebastian Andrejeff, Arto Kalliola, Tommi Glorioso,
Ina Tirri, Esko Gustafsson, Raimo Hyvönen, Jouni Saario, Merja Tieaho ja Esa Lehikoinen

1. Kokouksen avaaminen
a. Kokous avattiin kello 19.28
2. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjantarkastajat valitseminen
a. Arto Kalliola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Tommi Glorioso sihteeriksi,
Esko Gustafsson ja Jyrki Normaja pöytäkirjantarkastajiksi sekä mahdollisiksi
ääntenlaskijoiksi.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
a. Todettu, että kokouskutsu on esitetty vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin
yhdistyksen kotisivulla.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
a. Oikeilla päivämäärillä korjattu työjärjestys hyväksyttiin.
5. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2019
a. Jäsenmaksun suuruus on 34 euroa aikuisille, 12 euroa perheenjäsenille, ja 22
euroa nuorisojäsenille.
b. Jäsenmaksujen suuruudet hyväksyttiin.
6. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen
a. 2. Tapahtuvaa*, linnunruoan tuottajat. Kokous puolsi kaikkien Ukulin
numeroiden pitämistä paperisena. Argumentit: helppous tarkastella paperilla
kovalle harrastajalle. Esille tuotiin lehtien annin kapeus keskivertoharrastajalle.
Niittokulujen suuruuteen liittyen jäsenistö antoi kritiikkiä konekulujen
suhteellinen suuresta osuudesta. Retkitoiminnalle on asetettu neutraali tavoite,
mahdollisen laivaekskursion pitää olla taloudellisesti kannattava. Esitettiin toive
talousarvion aiempien vuosien vertailuaspektin esilletuomisesta. Yhdistykselle ei
ole odotettavissa lahjoituksia. Jäsenkeräyksellä olisi mahdollista saada kerättyä
huomattavia summia suojelulle.
b. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
7. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2019
a. Jari Kårlund valittiin puheenjohtajaksi.
b. Neljästä vaihtovuorolaisesta Arto Kalliola, Leena Tervaportti ja Kim Kuntze
jatkavat. Petri Kääriä aloittaa uutena jäsenenä.
8. Toiminnantarkastajat
a. Jarmo Laine ja Mikko Jokinen valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina. Heidän
varatoiminnantarkastajinaan jatkavat Jorma Knaapi ja Raino Suni.
9. Muut asiat
a. Suojelurahastoon kertyneiden varojen käyttö

b. Uusien niittopaikkojen valinnassa tulisi valita kohteet, jotka ovat helposti
saavutettavia, jolloin esimerkiksi lahjoittajat pääsisivät tutustumaan
konkreettisesti rahankäyttöön. Yhdistykselle ehdotettiin oman
talviruokintapaikan järjestämistä esimerkiksi sadan euron vuosibudjetilla. Tässä
tulisi huomioida maanomistajalta vaadittava lupa, pihabongaus ja järjestäjän
tulisi hoitaa vuosittainen siivous. Kuusiston kartanoa pohdittiin sijoituspaikkana.
Hallitus käsittelee asiaa vuonna 2019.
10. Kokouksen päättäminen
a. Kokous päätettiin kello 20.41.

