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Läsnä: Osanottajaluettelo liitteenä 1
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Oivi Salohonka avasi kokouksen klo 18.40. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Vanhala ja sihteeriksi Minna Lindfors. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bo Liljelund ja Eero Jaakkola.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli jaettu ilmoitustauluille ja Pihlis-infossa 12.3.07.
4. Vuoden 2006 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
Toimintakertomusehdotus oli painettu kaikkiin alueen talouksiin jaettuun Pihlis-tiedotteeseen 2/07.
Toimintakertomusehdotus vahvistettiin vuoden 2006 toimintakertomukseksi niin, että Kalle Valkeajoen nimi lisätään toimintakertomuksen hallituksen
jäsenluetteloon.
Vuoden 2006 taloudenhoitaja Ulla Hammar kävi läpi vuoden 2006 tuotot ja kulut ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilikauden voitto on 1263,79 euroa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liitteinä 2-5.
5. Vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Yhdistyksen tilintarkastajat ovat hyväksyneet ja puoltavat lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2006 johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille. Tilinpäätös vahvistettiin ja vuoden 2006 johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
6. Muut vuosikokouksen ohjelmaan otetut asiat:
Auroran kyläjuhlat 20.5.2007, juhlajulkaisu 5000 talouteen mainostuloin.
-juhlien pitopaikka siirretty Pikku-Auroran remontin alta Träskändan kartanon puistoon
-kokousväelle jaettiin mediakortti ja luettelo edellisvuoden mainostajista, joilta juhlajulkaisuun voi pyytää mainoksia huhtikuun puoliväliin mennessä. Myös
uudet mainostajat ovat tervetulleita.
Kasvimaan palstat
Todettiin, että vapaita palstoja voi tiedustella Ulla Hammarilta. Kasvimaa kynnetty ja muokattu 2006. Viljelypalstoja voidaan tarjota myös yhdistyksen
ulkopuolella asuville viljelijöille. Koska haravointijätettä on kertynyt taas kasvimaalle, sovittiin, että Turunen vie kieltokyltin sinne johtavalle polulle.
Lainattava haketin sai kiitosta.
Espoo 550 v 2008
Pihlis-päivät siltatansseineen tarkoitus pitää juhlavampina versioina 23-24.8.2008. Lasten urheilukilpailut voivat olla esim. olympialaiset ja siltatanssit
isomman orkesterin ja laajemman mainonnan siivittämiä. Hallitus tuo tietoa, kun kaupungin suunnitelmat etenevät. Mikäli rahoitusta saadaan, voisi vuokrata
ison teltan sateen varalle.
Kokous kävi vilkkaan keskustelun kertyneen voiton käytöstä esimerkiksi johonkin konkreettiseen kohteeseen: leikkikentän parannus, kesäretki bussilla
kauemmas tai yhdistyksen jäsenille lainattavaan laitteeseen kuten kunnollinen klapikone. Lisäksi ehdotettiin, että tyhjentämättömien SOL-roskalaatikoiden
ympäristön siisteydestä olisi huomautettava ja alueelle kaivattaisiin pahvi-, lasi- ja metalliroskiksia. Keskusteltiin myös yhdistyksen kotisivuoperaattorin
kilpailuttamisesta. Kaikki keskustelun asiat siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen työstettäviksi ja päätettäviksi.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
Kokouksessa nautittiin yhdistyksen tarjoamat pullakahvit ja Oivi Salohongan tarjoama täytekakku. Yhdistys muisti puheenjohtajaansa merkkipäivän
johdosta.
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