HAUKIVUOREN VESIOSUUSKUNTA          YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS	
HAUKI 			             PÖYTÄKIRJA 2005
________________________________________________________________________


Aika: Lauantai 16. 4. 2005  klo 10.00- 
Paikka: Ravintola Alic, Haukivuori

Läsnäolijat:	Liite 1

Asiat		1-7§:t





Allekirjoitus		Puheenjohtaja		Sihteeri
				

		Markku Suomela		Martti Kääriäinen

Pöytäkirja
tarkastettu		Haukivuorella  ____ . ____. 2005	



		_________________________      ___________________________
				
		Pentti Hanttu	            Pertti Häkkinen
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1§	Kokouksen avaus
Hallituksen pj. Paavo Timonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.


2§	Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Suomela
	Sihteeriksi valittiin Martti Kääriäinen

3§	Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valituiksi tulivat Pentti Hanttu ja Pertti Häkkinen
	

4§	Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että  kokouskutsu ja ennakkotiedotus oli toimitettu 15.3 sääntöjen ja Osuuskuntalain 4 luvun 12§ määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
	

5§	Hallituksen esitys Eteläosien vesihuollon kustannusylityksen kattamiseksi
Martti Kääriäinen esitteli tilanteen ja kustannukset jäsenille.
Hallituksen kokouksen 1/2005/5§ mukaan
Hallitus päättää esittää ylimääräiselle osuuskuntakokoukselle, että Eteläosien vesihuollon ylitys katettaisiin seuraavasti: Hankkeen liittyjien maksettavaksi esitetään alkuperäisen liittymismaksun lisäksi hankkeeseen otetun rakentamislainan hoitaminen. Lainan määrä on 248.000 euroa joka jaettuna liittyjämäärällä ( 36) tekee 6.888,88 euroa/ liittyjä. Laina-aika on 15 vuotta jona aikana lainan lyhentämiseen tarvittava summa kerätään rahasto-osuutena liittyjiltä. Loppuosa ylityksestä katetaan Haukivuoren kunnalta ja Mikkelin kaupungilta saaduilla avustuksilla, sekä liittymismaksujen arvonlisäpalautuksilla. Mikäli arvonlisäpalautuksia ei saada tai ne ovat riittämättömät valtuutetaan hallitus ottamaan tarvittava summa lainaa ylityksen kattamiseksi.

Osuuskunnan kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen. Eteläosien kustannusylitystä varten  173,96 euroa/ jäsen valtuutetaan hallitus ottamaan lainaa tarvittava määrä. Ylitys peritään normaalin rahasto-osuusmaksun laskutuksen yhteydessä.
	  
	Lisäksi hallitusta evästettiin selvittämään arvonlisäveron lopullinen kohtalo.
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6§	Hallinnoinnin järjestäminen
	Hallituksen kokouksen 1/2005/11§ mukaan	
Hallitus päättää esittää ylimääräiselle osuuskuntakokoukselle, että yleiskokous myöntää hallitukselle valtuudet järjestää vesiosuuskunnan hallinnointi ostopalveluna.

	Osuuskunnan kokous antoi hallitukselle valtuutuksen ostaa hallinnointi
	palvelut ulkopuoliselta.


7§	Muut asiat
	Jäsenistöllä oli mahdollisuus purkaa tuntojaan vesihuoltohankkeeseen liittyen.

8§	Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20
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