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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Mökkiläistoimikunnan säännöt
Mökkitoimikunnalle jaettiin kunnanhallituksen päätös 18.8.2009. Tauno Anttonen kertoi päätöksen perusteluista.
Toimikunta merkitsi päätöksen tiedokseen ja keskusteli sen perusteista. Toimikunta totesi, että mökkitoimikunnan toiminta on tärkeää yhtenä lähidemokratian muotona.
4§
Vapaan Vaalan logo
Mökkitoimikunta hyväksyi Erkki Mannisen ehdottaman Vapaa Vaala –logon.
5§
Vapaan Vaalan nettisivut
Tämän hetkiseen sivustoon ollaan tyytyväisiä, mutta toimikunta olisi halukas luomaan sivulle
palauteosion. Mikäli mahdollista joku mökkitoimikunnan jäsenistä voi toimia sivun ylläpitäjänä.
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6§
Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Toimikunnan ensimmäisen kokouksen yhteydessä järjestetään kunnantalolla tilaisuus, johon
mökkiläiset voivat osallistua. Tilaisuudessa mukana kunnan poliittinen ja virkamiesjohto.
Kokouksia 4 vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta mahdollisesti myös ylimääräisiä kokouksia.
Mökkitoimikunta päätti, että ensi vuonna toimikunnan kokouspalkkioihin varattava määräraha
annetaan toimikunnan viimeisessä kokouksessa päättämään avustuskohteisiin tai
-kohteeseen. Tämän vuoden rahat käytetään Vapaan Vaalan markkinointiin.
Tapahtumat, joissa toimikunta mukana:
Hauki EM 10-vuotta 22.-23.5.
Pienkiinteistöyhdistyksen markkinat kesäkuussa
Kantturan kesäpäivät
Venetsialaiset
Tapahtumista ja aikatauluista sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
Toimikunta kartoittaa lähidemokratian ulottuvuuksia (kyläyhdistykset, urheiluseurat, seurakunta).
7§
Muut esille tulevat asiat
Mökkitoimikunnan jäsenet toivat esille seuraavat vapaa-ajan asukkaita koskevat asiat:
-

Manamansaloon tulisi nimetä yhteyshenkilö, joka vastaisi kunnan tiedotteiden laittamisesta ilmoitustaululle.

-

Mökkitoimikunta toivoo, ettei kiinteistövero nousisi.

-

Oterman vesipostiasia ja Otermajärven tila ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

-

Neittävän vesipostin avainasia tulee neuvotella Neittävän kyläyhdistyksen ja kunnan
kanssa.

-

Rokuanjärven tila selvityksen alla. Myös veneenlaskupaikkaa on pyydetty.

7§
Seuraava kokous
Vuoden viimeinen kokous päätettiin pitää 14.11. klo 13 Ruununhelmessä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

