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Iin kylien neuvottelukunta -työryhmän perustaminen / kunnanhallituksen edustajan nimeäminen
työryhmään

123/00.04.02/2018

Khall 26.02.2018 § 60
 Valmistelija tapahtumavastaava Riitta Räinä

 Iin kylien neuvottelukunta on toiminut epävirallisesti kunnanhallituksen alai suu-
des sa vuodesta 2014 lähtien. Iin kylien neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki iiläiset
toi min nas sa olevat kyläyhdistykset. Iin kylien neuvottelukunnan kokouksiin ovat
osal lis tu neet pääasiallisesti kyläyhdistysten puheenjohtajat, jäsenet, Ii-instituutti
lii ke lai tok sen tapahtumavastaava. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu erilaisia asian-
tun ti joi ta esimerkiksi Oulun seudun leaderista, Iin kunnan Työllistämispalveluista,
Pro Agriasta, Iin Micropoliksesta ym.

 Iin kylien neuvottelukunnan on kokoontunut n. 4 kertaa/vuosi. Kokouksissa on
kä si tel ty yhdistysten ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, kehitetty kylien, kunnan
ja alueiden välistä yhteistyötä ja tiedottamista sekä annettu yhteislausumia kyliä
kos ke vis ta asioista.

 Iin kylien neuvottelukunnalla ei ole ollut virallista asemaa Ii-instituutti lii ke lai tok-
ses sa tai kunnanhallituksessa.

Päätösesitys (kj):

 Kunnanhallitus päättää:

 1) perustaa Iin kylien neuvottelukunta –työryhmän, jona toimii nykyinen Iin kylien
neu vot te lu kun ta (nimetty jäsen ja varajäsen jokaisesta Iin kunnan alueella toi min-
nas sa olevasta ja rekisteröidystä kyläyhdistyksestä) ja että työryhmä valitsee
kes kuu des taan puheenjohtajan ja työryhmän sihteerinä toimii ta pah tu ma vas taa-
va

 2) nimetä työryhmään edustajansa

 3) että, työryhmän tehtävänä on keskustella ja kehittää kylien välistä ja yh dis tys-
ten ja kunnan välistä yhteistyötä. Kokouspalkkio maksetaan yhdistyksille siten,
että yksi kokouspalkkio/seura/kokous.

Päätös:

 Kunnanhallitus päätti

 1) perustaa Iin kylien neuvottelukunta -työryhmän, jona toimii nykyinen Iin kylien
neu vot te lu kun ta. Työryhmä valitsee kes kuu des taan puheenjohtajan ja työryhmän
sihteerinä toimii ta pah tu ma vas taa va.

 2) nimetä työryhmään kunnanhallituksen edustajana kunnanhallituksen
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puheenjohtaja Johannes Tuomelan ja varahenkilöksi kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedeksen.

 3) että, työryhmän tehtävänä on keskustella ja kehittää kylien välistä ja yh dis tys-
ten ja kunnan välistä yhteistyötä. Kokouspalkkiona maksetaan yhdistyksille yksi
kokouspalkkio/yhdistys/kokous.

 ________

 ote: tapahtumavastaava, khall pj, kvalt pj.

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä Annastiina Junnila


