25.2.2003

Lammen suojeluyhdistys, Lammeträsk skyddsförening hallituksen, kokous
(01/2003)
Aika: 24.2.2003 kello 19:00-20:30
Paikka: Sahareilla, Päivänkaari, Espoo
Läsnä:
Niclas Forsström (Puh. joht)
Tapio Sahari
Carl-Gustaf Taubert
Margaretha Lindgren (Siht.)
Kari Tuomainen
1. Kokouksen avaus
Niclas Forsström avasi kokouksen 19:05.

2. Yhdistyksen rekisteröityminen
Niclas Forsström oli jättänyt hakemuksen yhdistyksen rekisteröimiseksi Patentti ja
rekisterihallitukselle marraskuussa 2002. PRH:lta on yhdistykselle tullut välipäätös
missä pyydetään täydentämään yhdistyksen säännöt sekä toimittamaan virallisen
kääntäjän lausunto siitä että suomen- ja ruotsikieliset säänöt ovat samanlaiset. Välipäätös
on tämän pöytäkirjan liitteenä. Niclas Forsström on jo tehnyt esityksen sääntöjen
täydentämiseksi (liite) joka tullaan käsittelemään yhdistyksen vuosikokouksessa.

3. Kirkkonummen kunnan kanta ruoppaukseen
Niclas Forsström ja Kari Tuomainen kävivät 6.2.2003 tapaamassa Kirkkonummen
kunnan ympäristöpäälikköä, Erkki Seliiniä. Seliinin kanta Lammen toimenpiteiksi oli
hyvin yksiselitteinen: Ruoppaaminen on ainoa järkevä keino ellei haluta vielä
radikaalimpia toimenpiteitä kuten järven tyhjentäminen vedestä. Kunta vaatii kuitenkin
toimintasuunnitelman että he voivat päättää tarvitaanko ruoppaamiseen toimenpidelupaa
vai ei. Seliinin mukaan Lammen tapaus on aika pieni eikä todennäköisesti vaadi lupaa.

4. Hallituksen lyhyen tähtäimen suunnitelma vuodeksi 2003
Päätettiin että vuosittain tehtäisiin Lammen veden laatumittaus, siten saataisiin
vuosiensaatossa tilastomateriaalia mihin suntaan veden laatu kehittyy. Ensimmäinen
mittaus tehdään keväällä 2003.
-

29/3 suoritetaan hallituksen toimesta Lammen syvyysmittaus.
n 15/4 pidetään seuraava hallituksen kokous mihin kutsutaan urakoitsija paikalle
n 15/5 pidetään yhdistyksen vuosikokous missä esitetään ruoppauksen
toimintasuunnitelma sekä hintaarvio.

5. Talkoorahojen hakeminen Kirkkonummen kunnalta
Yhdistys hakee Kirkkonummen kunnalta rahaa palotien kunnostamiseksi
(ruoppauskaluston tuontia varten Lammelle) sekä kuivatusaltaan tekoon.

6. Vuoden 2002 jäsenmaksut
Koska varainhoitajalla on ollut vaikeuksia avata yhdistykselle pankkitiliä, hallituksen
mielestä ei enää peritä jäsenmaksuja vuodelta 2002 (10 Eur) enää tässä vaiheessa.
Hallitus tulee esittämään vuosikokoukselle että viimevuoden jäsenmaksujen poisjäänti
otettaisiin huomioon tämän vuoden jäsenmaksuissa. Vuoden 2002 tilinpäätös tulee
olemaan tällöin negatiivinen ja yhdistys jää velkaa hallituksen jäsenille. Pääasialliset
kulut vuodelta 2002 ovat olleet postimaksuja sekä rekisteröintimaksu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

7. Kokouksen päättäminen
Niclas Forsström päätti kokouksen kello 20:30

Niclas Forsström
Puheenjohtaja

Margaretha Lindgren
Sihteeri

