17.5.2014 klo 16:30
Wuolteen kartano
Hämeenlinna
Kevätkokous 2014
Läsnä 27 henkilöä
Pöytäkirja
1.

Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokoksen klo 16:45 ja pidimme hiljaisen hetken
Veronican muistolle

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna-Maaria Lax, esteellisyyden vuoksi
esityslistan kohdassa 9 puheenjohtajana toimi Thea Korpi

3.

Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan
valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kristiina Turunen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Ariella ja Riitta

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6.

Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013
Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013

7.

Käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2013
Käsiteltiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2013

8.

Esitellään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös

9.

Päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille vuodelta 2013
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2013

10.

Muut käsiteltävät asiat
10.1

Tasa-arvolain tilanne
Tasa-arvolakimuutos ei mennyt ehdotettuna läpi lakivaliokunnan
käsittelyssä. Sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuva
syrjintä tuli kuitenkin lain mukaan kielletyksi

10.2

Helsinki Pride
Yhdistyksen jäseniä kehotetaan osallistumaan Kesäkuun lopulla.
Teemana työelämä

10.3

TransHelsinki
Marraskuussa. Yhdenvertainen vanhuus yhdistyksen teemana.

10.4

Seta ry:n terveiset (yhteistyö, avustus)
Valtuuston kokouksessa oli Thea. Avustuksien suuruus on samaa
suuruusluokkaa kuin aikaisemmin. SETA:n avustuksien jaon käytössä
pitää olla aiheeseen liittyvää koulutusta ja ohjelmaa.
SETA:n tulos ylijäämäinen ja toiminta hyvällä mallilla.

10.5

TGEU-terveiset
Anukatariina ja Patricia DWT-edustajina Budapestissa. Yhteensä n. 200
hlöä. Järjesteltyinä useita paneeleja ja workshopeja.
Transvestiittien ongelmat maailmanlaajuisena pienemmät kuin
transsukupuolisten ongelmat.

10.6

Ulkomaiset yhteydet
Yhdistyksen jäsenillä on mm. Ruotsalaisten, Tanskalaisten, Saksalaisten
sekä Amerikan Yhdysvaltalaisten vastaavien yhdistysten ja järjestöjen
kanssa yhteydenpitoa.

10.7

Hauhon kokoontumispaikan korvaajan haku
Wuolteen kartanon laskutuksen ongelmien ja paikan myynnin vuoksi
harkitaan ja etsitään uusia paikkoja korvaamaan Wuolteen kartano
yhdistyksen kokoontumispaikkana.

10.8

Puhelinpäivystys
Puhelinpäivystys on tällä hetkellä Birgitalla. Tarkoituksenmukaista olisi
että puhelinpäivystys toimisi yhdistyksen jäsenen hoitaman.
Marie ilmoitti olevansa halukas ottamaan puhelinpäivystyksen
hoitaakseen.
Päätettiin että Marie hoitaa puhelinpäivystyksen Birgitan sijaan.
Kerättiin lista mahdollisista tukihenkilöistä Marien avuksi

10.9

Nettisivut
Tällä hetkellä Milaja hoitaa yhdistyksen kotisivuja.
Kotisivujen elelleenkehittämisen tarve on olemassa joten Susanne on
ilmoittanut halukkuutensa aloittamaan kotisivujen kehittämisen ja
ylläpidon.

Päätettiin että Kristiina ja Susanne hoitaa yhdessä kotisivujen
muutoksen.

10.10

11.

Muut muut asiat
- Ariella hoitaa jäsenrekisteriä ja pyysi jäseniä tarkistuttamaan omat
rekisteritietonsa tarvittaessa.
- Meikkaajien lisäksi voisi harkita kynsitaiteilijaa Wuolteen tapaamiseen
- Tapaamisien teemaksi ehdotettu sidonta/bondagetaidetta sekä
tanssiopetusta.

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:22

________________________
Puheenjohtaja Minna-Maaria Lax

__________________________
Puheenjohtaja Thea Korpi

________________________
Sihteeri Kristiina Turunen

________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ariella

___________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Riitta

