KAUPPA- JA KAHVILAPALVELUT SANDNÄSUDDiin
28.4.2014 on rekisteröity osuuskunta jatkamaan
kauppa- ja kahvilapalveluita Sandnäsuddissa, jonka
virallinen nimi on Sandnäs Kauppa ja Kahvila
Osuuskunta, Sandnäs Butik och Cafe Andelslaget.
Osuuskunta on kaksikielinen.
Kauppa- ja kahvilapalveluiden säilyttäminen alueella
on tärkeää niin vakituisesti asuville kuin
kesäasukkaille. Pidämme tärkeänä myös, että
lapsemme ja lapsenlapsemme oppivat käyttämään
yhteisen kyläkauppamme palveluita, ja meille säilyy
yhteinen kohtaamispaikka saaristossa.
Sandnäsuddin kyläkauppa ja kahvila on paikka, jossa
jatkossakin järjestetään tapahtumia ja jossa tapaa
tuttuja ja voi solmia myös uusia tuttavuuksia.
Liittymällä osuuskunnan jäseneksi, olet mukana
turvaamassa toiminnan jatkuvuuden myös tulevina
vuosina. Osuuskunnan jäsenen pitää olla henkilö tai
rekisteröity yhteisö.
Sandnäsuddin kaupan kiinteistöön kuuluvat maaalueet sekä kauppa- ja kahvilarakennukset ovat
03.11.2014 allekirjoitetulla kauppasopimuksella
siirtyneet osuuskunnan omistukseen. Kauppa
rahoitettiin osaksi lainalla ja osaksi jäseniltä
kerätyillä osuusmaksuilla. Tavoitteena oli kerätä
jäseniltä omana pääomana n. 200 000 euroa ja
kattaa loppuosa kauppahinnasta 300 000 euron
pankkilainalla. Oman pääoman osuuden jäätyä
tavoitteesta jouduttiin sen kattamiseksi ottamaan
väliaikaista lainaa yllimääräiset 100 000 euroa.
Jäseniltä kerättävä pääoma koostuu osuusmaksuista
ja vapaaehtoisista osuusmaksuista. Jokaisen
osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus ja
maksettava siitä osuuskunnalle viiden sadan (500)
euron suuruinen osuusmaksu (varsinainen
osuusmaksu). Jokainen jäsen voi lisäksi halutessaan
osallistua osuuskunnan toimintaan yhdellä tai
useammalla 500 euron suuruisella vapaaehtoisella
osuusmaksulla merkitsemällä viestikenttään esim. 5
* 500,-. Riippumatta jäsenen lunastamien osuuksien
määrästä, kullakin jäsenellä on vain yksi ääni
osuuskunnan hallinnossa. Kauppahinnan
rahoittamiseksi toivomme mahdollisimman monelta
jäseneltä vapaaehtoisen osuusmaksun
suorittamista. Tämän ylimääräisen osuusmaksun
enimmäismääräksi on päätetty kymmenentuhatta
(10 000) euroa ja näillä vapaaehtoisilla
osuusmaksuilla on etusija varsinaisiin
osuusmaksuihin nähden, mikäli osuuskunnan
toiminta jostakin syystä lopetetaan ja omaisuuden
realisoinnista saatuja varoja palautetaan
osuuskunnan jäsenille (vrt. säännöt 29§).

Mahdollisiin jäsenille kohdistettuihin etuihin on
varauduttu kassajärjestelmän ja keväällä 2015
jäsenille jaettavien jäsenkorttien avulla. Ajatuksena
on, että edut voidaan huomioida esimerkiksi
ostojen yhteydessä tai tapahtumissa joihin jäsenillä
voi olla tietty etu tai etuoikeus. Mahdollista on myös
järjestää vain jäsenille tarkoitettuja tapahtumia.
Edut voivat olla pitkäaikaisia jäsenetuja,
tapahtumiin liittyviä tai kampanjamuotoisia etuja.
Ajankohtaisista ja pitkäaikaisista eduista päätetään
ja tiedotetaan myöhemmässä vaiheessa kaupan
toiminnan päästessä kunnolla käyntiin.
Jäseneksi liittyminen ja osuusmaksun maksaminen
Jäseneksi osuuskuntaan pääsee maksamalla 500
euron suuruisen osuusmaksun. Pankkitili, jolle
osuusmaksun voi suorittaa, on Osuuspankki: FI74
5549 6620 0789 19. Kirjoita viestikenttään: Jäsenen
etunimi ja sukunimi/rekisteröity yhteisö, sähköposti
ja/tai osoite sekä puhelinnumero Jäsenyys
vahvistetaan mahdollisimman pian maksun
vastaanottamisen jälkeen.
Osuuskunnan hallinto
Jäsenet käyttävät ylintä valtaa osuuskunnan asioissa
joko varsinaisissa tai ylimääräisissä osuuskunnan
kokouksissa (vrt. säännöt 10§). Osuuskunnan
käytännön toimintaa hoitaa hallitus, jonka tehtävät
on lueteltu säännöissä (13-15§). Hallitukseen on
perustamiskokouksessa valittu seitsemän (7)
jäsentä.
Lisätietoja
Voit seurata osuuskunnan toiminnan kehittymistä
facebookissa Sandnäs Kauppa ja Kahvila Osuuskunta
tai osoitteessa: www.sandisbutik.fi.
Sandnäs Kauppa ja Kahvila osuuskunta. Y-tunnus:
2613107-6
Lisäteitoja osuuskunnan toiminnasta saa numerosta:
045 3478790
Lähikauppa on meille kaikille tärkeä asia!

