
18.6.2003 
Pöytäkirja 
 
 
Lammen suojeluyhdistys ry:n vuosikokous 
 
Paikka: Lammenkuja 3, Kylmälä (Taubertin mökki) 
Aika:    8.6.2003 klo 14.00 
 
Läsnä: 
Ulla Aitta 
Niclas Forsström 
Margaretha Lindgren 
Musse Peltonen  
Åke Rignell 
Tapio Sahari 
Ulf Sjölund 
Carl-Gustaf, Henrik, Håkan ja Lisbeth Taubert 
Kari Tuomainen 
Inka Vallinoja 
 
1. Niclas Forsström avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niclas Forsström, sihteeriksi Håkan Taubert ja pöytäkirjan   

tarkastajiksi  sekä äänten laskijoiksi Åke Rignell ja Kari Tuomainen.      
 
3. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5. Todettiin että erillistä tilinpäätöstä ei ole tehty ajalle 1.10.2002 - 31.12.2002 vaan ensimmäinen 

tilikausi on 1.10.2002 – 31.12.2003. Ensimmäinen tilinpäätös käsitellään seuraavassa 
vuosikokouksessa. 

 
6.   Tulo- ja menoarvio esitettiin ja hyväksyttiin. Järven ruoppauksen kustannukset eivät sisälly            
       tulo-ja menoarvioon  vaan ruoppaus hoidetaan eri projektina. Ensimmäisen tilikauden jäsen-  
       maksuksi päätettiin 20,00 euroa. Toimintasuunnitelma käsittää pääasiassa ruoppausprojektin 
       ja käsitellään muuna asiana. 
 
7 Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2003 valittiin Niclas Forsström. Hallituksen varsinaisiksi 

jäseniksi vuodelle 2003 valittiin Margaretha Lindgren, Tapio Sahari, Carl-Gustaf Taubert ja 
Kari Tuomainen. Varajäseniksi valittiin Håkan Taubert ja Valtteri Yrjölä. 

 
8. Ensimmäisen tilikauden varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Åke Rignell ja 

varatilintarkastajaksi Ulf Sjölund. 
 
9. Yhdistyksen hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi hyväksyttiin. Margaretha Lindgren 

saapui tämän kohdan käsittelyn aikana. 
 
 



10. Käsiteltiin hallituksen ehdotus järven ruoppaamiseksi. Ruoppauksen toteuttamiseksi vaaditaan 
kaikkien maanomistajien kirjallinen suostumus. Päätettiin että hallitus hankkii tarvittavat 
suostumukset ja selvittää samalla maanomistajien halukkuuden osallistumaan kustannuksiin. 
Selvityksen jälkeen hallitus ilmoittaa osallistujille miten suuri maksuosuus tulisi olemaan. 
Röylän Kaivin on tarjoutunut suorittamaan ruoppauksen kokonaishintaan 16.000,00 euroa + alv. 
Ruoppaussyvyydeksi saadaan 1,7 m. Työ tehtäisiin elo-syyskuussa 2003 ja kestäisi n. 2 viikkoa. 
Jotta työ voidaan suorittaa edellytetään että: 
 
 Margaretha Lindgrenin ja Saharien palstojen välillä oleva vanha palotie kunnostetaan  jotta 

laitteet saadaan järveen 
 selvitetään mihin lietteet voidaan sijoittaa 

 
      Kokous päätti että ruoppaus suoritetaan mikäli saadaan riittävästi maksajia mukaan. Kustannuk-     

set jaetaan tasan osallistujien kesken. Päätettiin että Granbacka, joka omistaa maan jolla palotie 
sijaitsee, muodostaisi yhden maksuosuuden vaikka sitä on osittain lohkottu. 
 

11. Päätettiin pitää talkoot palotien kunnostamiseksi lauantaina 12.7.2003 klo 10.00. Samana päi-     
      vänä talkoiden jälkeen pidetään yhdistyksen seuraava kokous Taubertin mökillä.  
 
12. Kokous päätettiin klo 17.25. 

 
 
 
  Niclas Forsström  Håkan Taubert 
                       puheenjohtaja                                           sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
                     Åke Rignell                                              Kari Tuomainen 
 
 
 
  
 


