18.5.2013 klo 17:00
Wuolteen kartano
Hämeenlinna
Kevätkokous 2013
Läsnä 33 henkilöä joista kaikki jäseniä
Pöytäkirja
1.

Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna-Maaria Lax, kohdassa 9 puheenjohtajana
toimi Thea K

3.

Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan
valitseminen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Kristiina Turunen, ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan
tarkastajiksi Kristiina XL sekä Anne

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

6.

Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012
Esiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012

7.

Käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012
Esiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012

8.

Esitellään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös

9.

Päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille vuodelta 2012
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2012

10.

Muut käsiteltävät asiat
10.1

Helsingin aikuisopiston Lars Svartstöm on kerännyt trans-historiaa -70
luvulta lähtien. Päätettiin myöntää ainais/kunniajäsenen nimitys, joka
oikeuttaa hänet saamaan DWC:n lehdet. Historiaa pyritään julkaisemaan
DWC:n lehdessä

10.2

Minna-Christine on testamentannut Turun seudun SETA:lle ja DWC:lle
rahaa josta DWC ry:n osuus on 5000 €.
Päätettiin että testamentti käytetään transvestiittien julkisuuden
parantamiseen esim. Trans-Helsigin yhteydessä, siten että summasta
olisi hyötyä pitkällä aikavälillä 2013-2017

10.3

Päätettiin osallistua TransHelsinki tapahtumaan. Päätettiin järjestää
yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelutilaisuus transihmisten
työelämän parantamisesta.

10.4

SETA ry:n terveiset (yhteistyö, avustus)
Nuoriso- ja vanhustyö on SETA:n tämän hetken teemana.
SETA:n maksama avustus kuluvalle vuodelle nousi. Nousu johtuu
DWC:n järjestämien tapahtumien määrän ja tapahtumien
osallistujamäärän lisääntymisestä.

10.5

Helsinki Pride
Yhdistys osallistuu Helsinki Pride viikon tapahtumiin, Gen Silent
elokuva, tiistain kahvi-ilta, puistojuhla, Minna-Maaria keskiviikon
keskustelussa mukana sekä jäsenten osallistumiset kulkueeseen

10.6

Logokilpailun tulos
Yhdistyksen virallisen banderollin suunnittelukilpailun tulos julkaistaan
vasta tämän kokouksen jälkeen

10.7

Edellisen kokouksen pöytäkirja kirjoitusvirheen korjaus, kohtaan 10
toiminnan- ja varatoiminnantarkastajien kaudessa vuodesta 2011
vuoteen 2013

10.8

Tarkennuksia henkilövalintojen periaatteista syyskokouksissa
Henkilövalinnat syksyn vuosikokouksessa: Hallituksen jäsenien
valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutoksessa sovittuja
käytäntöjä joiden mukaan samasta perheestä vain yksi jäsen voi olla
samaan aikaan hallituksessa, hallitukseen kuuluu yksi (1) puolisojäsen,
transvestiittien äänestäessä transvestiittijäseniä ja puolisot
puolisojäsentä.
Lisäyksenä valinta tehdään vain läsnä olevista tai kirjallisesti
puheenjohtajalle annetulla suostumuksella. Mikäli äänet menevät tasan,
uusintakierros koskee vain niitä joilla on sama äänimäärä. Ääniä
annetaan yhtä monta kuin valittavia paikkoja on avoinna.

10.9

11.

Hallitus valmistelee sääntömuutoksen syyskokoukselle.
Muutostarpeina: ainais/kunniajäsen sisällytettäisiin yhdistyksen
sääntöihin, vanhentunut terminologia korjataan vastaamaan nykyistä
sekä puolisojäsenen status yhdistyksessä.

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

_____________________________
Minna-Maaria Lax
Puheenjohtaja pl. kohta 9.

__________________________
Thea K
Puheenjohtaja kohdassa 9

____________________________
Kristiina Turunen
Sihteeri
______________________________
Kristiina XL
Pöytäkirjantarkastaja

___________________________
Anne
Pöytäkirjan tarkastaja

