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Kokouskutsu 
Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunnan Vuosikokous järjestetään ke.29.9.2021 klo. 17.30 alkaen, 
Kylätalolla, Teuroistentie 261          Kokouskahvit klo.17.00- - 
Kokouskutsu lähetetty tekstiviestinä 21.9-21 klo. 8.31. Liitteet tulevat nettiin, myöhemmin ohjein sihteeriltä 
Tervetuloa ! 
Hallitus 
 

Esityslista 
1. Kokouksen avaus  pj. 
2. Kokouksen järjestäytyminen: 

-   Valitaan puheenjohtaja 
-   Valitaan sihteeri 
-   Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa / äänten laskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vuoden 2020 Toimintakertomus, tilinpäätös, tilinpäätöksen alijäämän merkitsemistapa 

kirjanpitoon ja Tilintarkastajan lausunto. 
Toimintakertomus 
-   Esittely 
-   Yleiskeskustelu 
-   Päätös 
Tilinpäätös 
-   Esittely 
-   Yleiskeskustelu 
-   Päätös 
Alijäämän merkitsemistapa kirjanpitoon 
Tilintarkastajan lausunto 

6. Päätetään Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2020 
-   Tuloslaskelma 
-   Tase 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille asian osaisille 
-   Päätös 

8. Kulukorvaukset ja Palkkiot 
-   Tilintarkastaja 
-   Hallituksen kokouspalkkio 

9. Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta / erovuorossa 
-   Dan Stenstrand 
-   Tuukka Toivonen 
-   Risto Inkeroinen 
-   Varajäsenten täydentäminen tarvittaessa 

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
-   Esa Hasu, suostumus voimassa 
-   Jarmo Kuntonen, lopettanut 

11. Vastuu jätevesi verkoston tukkeutumisesta, kiinteistöissä joita ei asuta  
-   Pj. ehdotus / Hallitus valtuutetaan määrittämään kiinteistökohtainen vedenkäyttö tukkeutumien 
    estämiseksi. Laskun maksaja tällä perusteella. 

12. Minimi veden käyttö kiinteistöllä veden laadun turvaamiseksi esim. ylipitkä putkisto runkojohdosta. 
-   Pj. ehdotus / Hallitus valtuutetaan määrittämään tarvittava m3 laskutettavaksi vuodessa veden 
    laadun turvaamiseksi. 
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13. Sääntömuutos asia / vesiosuuskunnan jäsenistön kokouksen toteutus Etäkokouksena 

-   Esitellään kokouksessa 
-   Yleiskeskustelu 
-   Päätös 

14. Kantelu Määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä 
-   Missä mennään / Pertti 
-   Johtopäätökset 

15. Tiedoksi asiat: 
Taksat 1.7.2021 lähtien 
-   Esitellään kokouksessa 
Etäluettaviin vesi mittareihin siirtyminen 
-   Esitellään kokouksessa 
Leca Finland oy:n savenotto kylän alueelta / Kuuleminen 17.5.2021 
-   Hallitus toimittanut Kouvolan kaupungin rakennus ja ympäristölautakunnalle osuuskunnan  
    kannanoton mahdollisista savenajosta johtuvista verkostovaurioista ja korvausvastuusta 
    Leca Finland oy:lle. 
-   Yleiskeskustelu 
-   Valtuus hallitukselle tarvittaviin jatkotoimiin  

16. Mahdolliset jäsenistön esittämät asiat / valmisteltavaksi 
-  
-  

17. Kokouksen päättäminen 
P.H 


