Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry

Syyskokous

Sokos Hotel Seurahuone Lahti
30.10.2018 klo 17.00

1 Avataan kokous
SLA:n hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Haapala avasi kokouksen ja toivotti
osallistujat tervetulleiksi
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Haapala
b) sihteeri
Sihteeriksi valittiin Elina Siirtola
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tera Heinonen ja Kimmo Lemberg
d) ääntenlaskijat
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tera Heinonen ja Kimmo Lemberg
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
Läsnä kokouksessa oli kahdeksan (8) äänioikeutettua jäsentä
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Päätettiin jatkaa SLA ry:n jäsenyyksiä seuraavissa järjestöissä: Erto, JHL, Jyty, Nuoli,
SAVAL ja Palta.
6 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Järjestöllä ei ole liittymismaksua. Henkilöjäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää
ennallaan (perusmaksu 30 €, opiskelija, työtön ja eläkeläinen 15 €, ainaisjäsen yli 60
v. 160 €, Tukijäsen 70 €). Yhteisöjäsenmaksu tullaan hallituksen toimesta
muuttamaan portaittaiseksi/eri hintaluokkia erikokoisille jäsenryhmille.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin
8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan jäljellä olevalle kaudelle (201805/2019) seuraavassa hallituksen kokouksessa.
9 Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset hallituksen jäsenet Pekka P. Paavola, Manu Varho, Kimmo Lemberg ja
Teemu Vaalio. Uudelleen hallitukseen vuosiksi 2019-04/2021 valittiin Pekka P.
Paavola, Kimmo Lemberg ja Teemu Vaalio sekä uutena Martti Riekki.
Eronneen puheenjohtajan paikalle hallitukseen valittiin Marika Uusi-Illikainen (201804/2020).

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja sama määrä varatilintarkastajia
Puheenjohtaja esitti, että valitaan kaksi tilintarkastajaa.
Tilintarkastajiksi valittiin Katja Kuosa-Kaartti ja Jukka Peltola
11 Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
Hallitus valitsee edustajat ko. järjestöihin ja yhteisöhin.
12 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- SLA ry:n sääntömuutos
Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen on valmistellut SLA ry:n uudet säännöt, jotka
hyväksyttiin pienin muutoksin.
13 Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50
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