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Sääntömääräinen kevätkokous 

Aika 
Paikka 

maanantai 26.3.2018 klo 18:30 

Hakunilan uimahalli, neuvottelutila 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 

PÖYTÄKIRJA 

Seuran puheenjohtaja Leena Jansson toivotti paikalla olijat tervetulleiksi , 
kertasi viime vuoden suurimmat teemat ja muutokset sekä avasi seuran 

kevätkokouksen klo 18.45. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kutsu kevätkokoukseen on julkaistu seuran kotisivuilla ja myClub
jäsenpalvelussa 10.3.2018 sekä lähetetty jäsenille sähköpostitse samana 
päivänä. Kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 

3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt 

a. kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Klemi 

b. kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Taru Koivu 

c. pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Samul i Sario ja Janne Mikkola 

d. ääntenlaskijoiksi valittiin Samul i Sario ja Janne Mikkola 

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 

5. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

Kokouksessa läsnä on 18 henkilöä, joista äänioikeutettuja jäseniä on 15 
henkilöä. Osallistujalista liitetään pöytäkirjan liitteeksi (nro 1 ). Lisäksi yksi alle 
15-vuotias jäsen saapui paikalle kohdan 5 jälkeen. 

~ 

SIMMIS WANDA RY 
M1lmrn111 ynt.io 16 C , t:oimrula 
0 1JSO VA NT/',A www,s1 111m1swanda fr 

TOIMISTO 
to1m1sto@s1 rnm 1swa.nda..fi 

puh . 045 129 3153 



0 

0 

SI MM IS WA N DA RY 

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Seuran puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen 
sekä tilintarkastajan lausunnon. 

7. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää tili - ja vastuuvapaus hallituksen 
jäsenille 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23. 
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Pia Klemi 
puheenjohtaja 

pöytäkirjan tarkastajat: 

~L 
Samuli Sario 

~Q_ 
Taru Koivu 
sihteeri 

;:i?~C? 
Janne Mikkola 
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