3.10.2015 klo 16:30
Wuolteen kartano, Hämeenlinna
Syyskokous 2015
Läsnä 30 henkilöä
Pöytäkirja
1.

Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Minna-Maaria Lax avasi kokouksen klo 16:45.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna-Maaria Lax.

3.

Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan
valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Gisela Forss, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Yvonne ja Tuula.

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016, liite.

7.

Jäsenmaksu vuodelle 2016
Päätettiin jäsenmaksuksi 40€ vuodelle 2016.

8.

Talousarvio vuodelle 2016
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016, liite.

9.

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Valittiin KristiinaXL puheenjohtajaksi vuodelle 2016.

10.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenien valinnassa käytetään periaatteena sääntömuutoskokouksen
yhteydessä sovittuja käytäntöjä, joiden mukaan:
a) samasta perheestä vain yksi jäsen voi olla hallituksessa
b) hallitukseen kuuluu yksi (1) puolisojäsen
c) transvestiitit valitsevat transvestiittijäsenet ja puolisot puolisojäsenen
d) äänestyksessä annetaan yhtä monta ääntä kuin on jaettavia paikkoja
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Valinta suoritetaan läsnä olevien ja puheenjohtajalle kirjallisen suostumuksen
lähettäneiden joukosta
Erovuoroisia ovat Minna-Maaria, Susanne ja Sini-Tuulia.
Minna-Maarian tilalle valittiin jo edellisessä kohdassa puheenjohtajaksi KristiinaXL,
joten enää tuli valita kaksi hallituksen jäsentä. Valittiin Susanne ja Sini-Tuulia
hallituksen jäseniksi vuosiksi 2016-2017.
11.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2016
Valittiin Carita ja Ariella varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi ja Jaana
varatoiminnantarkastajaksi.

12.

Muut käsiteltävät asiat
12.1

Yhdistyksen edustajat SETA:n edustajakokoukseen sekä
valtuuston kokoukseen
Valittiin yhdistyksen edustajiksi edustajakokouksessa KristiinaXL,
Ariella ja Anukatariina sekä varalle Tiga.
Valtuuston kokouksessa yhdistyksen edustajaksi KristiinaXL ja hänen
varahenkilöksi Thea.

12.2

Muut henkilövalinnat (ohjelmavastaava, vuosijuhlavastaava(t),
seminaariviikonlopun pitopaikan etsintäpartio)
Valittiin ohjelmavastaavaksi Monica
Valittiin vuosijuhlavastaaviksi Monica, Susanna P. sekä avustajaksi Tiga
Seminaariviikonlopun etsintäpartiota ei valittu vaan asian valmistelu
siirrettiin uudelle hallitukselle. Paikkaa valittaessa tulisi huomioida
yksityisyys (voidaan varata vain meille) ja sijainti (Helsinki, Turku,
Tampere, Lahti vinoneliöstä sekä Jyväskylän seutu).

12.3

TransHelsinki 2015
Tapahtuman järjestää SETA aina marraskuussa 20:nen päivän paikkeilla.
Yhdistys on järjestämässä perjantaille 20.11.2015 seminaaria.
Puheenjohtaja valmistelee.
TransHelsinki 2016 ja Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat syksyllä 2016
Syystapaamisen yhteydessä (Hauholla jos mahdollista) on tarkoitus
järjestää jäsenistölle 20-vuotsijuhlat samaan tapaan kuin oli 15vuotisjuhlat. Sen lisäksi yhdistys voisi järjestää TransHelsingin
yhteydessä kaikille avoimen tilaisuuden. Voidaan myös harkita glamourbileiden järjestämistä Kaisaniemeen vanhaan tyyliin.

12.4

Kotisivujen ylläpito
Kristiina XL, Susanne, Ariella, Tuula-Marika ja Hanna-Maaria ovat
palaveeranneet ja pohtineet uutta perusratkaisua, joka on myös jo
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löytynyt. Nettisivut muodostaisivat sekä julkisen osion että
”jäsenhuoneen”. Asian vetovastuu siirrettiin uudelle hallitukselle.
12.5

Vuoden 2016 tapaamisten ajankohdat ym.
Päätettiin ajankohdiksi:
15.-17.1. Turku, teatteriviikonloppu
13.-15.5. Hauho (tai jokin muu paikka)
7.-9.10. Hauho (tai jokin muu paikka
Syksyllä TransHelsinki , seminaari ja mahdollisesti teatteri,
todennäköisesti se on 18.-20.11.

12.6

Muut esille tulevat asiat
Jäsenhallintaprosessi ja virallinen tiedotuskanava nousi uuden
hallituksen kärkihankkeeksi. Kaikkia jäseniä pyydetään ilmoittamaan
voimassaoleva sähköpostiosoite jäsenrekisterivastaavalle Ariellalle:
ariella@dreamwearclub.net

13.

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10

___________________________
Puheenjohtaja Minna-Maaria Lax

___________________________
Sihteeri Gisela Forss

___________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Yvonne

___________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Tuula

