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Paikka

Valorinne

Osallistujat

Petri Hagman
puheenjohtaja
Pekka Terho
Janne Riekkinen
Aleksi Marttila
sihteeri
Pertti Hagman
(veteraanien edustajana)
Jari Saastamoinen
Reijo Halttunen
Mika Samppala
Ari-Pekka Hyyppä
Petri Lindfors
Rami Pasanen
Kari Penttinen (veteraanien edustajana)
Reijo Haatanen

1. Kokouksen avaus
– Puheenjohtaja Petri Hagman avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.

Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt:

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Hagman.
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Aleksi Marttila.
- Ääntenlaskija kaksi kappaletta Janne Riekkinen ja Petri Lindfors.
4.

Valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

- Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Petri Lindfors ja Ari Pekka Hyyppä.

5. Asialistan hyväksyminen

- Asialista esitettiin ja hyväksyttiin.
6. Sääntömuutos
- Sääntömuutos perustuu TUL:n seurojen mallisääntöihin, jotka on hyväksytty Patentti-ja
rekisterihallituksessa. Oleellinen muutos on kohdassa 9§ (= Kutsu seuran kokoukseen),
nyt kirjalliseen kokouskutsuun riittää sähköposti tai seuran internet sivu.
- Lisäksi 10 § (=Hallitus) perusteella hallituksessa voi olla 3 henkeä ja enintään 8 muuta varsinaista
jäsentä. Uudet säännöt ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.
- Päätettiin toteuttaa sääntömuutos.

7. Esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

- Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2019. Seuralla on ollut hyvää kisamenestystä
kuluvan vuoden aikana. Vuosikokouksessa huomattiin, että toimintakertomuksesta oli jäänyt
veteraanien painonnoston osalta EM-kisojen tuloksia. Puheenjohtaja lupasi päivittää puuttuvat tulokset
toimintakertomukseen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

8. Esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto;
- Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen edelliseltä kalenterivuodelta tilikauden alijäämä on -2222,33 euroa.
Toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapaus myönnetään. Tilinpäätös on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
- Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnetään vastuuvapaus.
10. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvio:
- Esitettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Merkittävänä tekijänä kuluvalta vuodelta
olisi se, että työväenyhdistys siirtäisi vastuun Valorinteen pyörittämisestä Keljon Viestille.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat pöytäkirjan liitteenä. Vahvistettiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3§ mukaisesti
- Vahvistetaan liittymismaksu 20 euroon. Ensimmäiseltä vuodelta liittymismaksu (korttia
tehdessä) vastaa jäsenmaksua ja seuraavana vuotena maksetaan jäsenmaksu kerran vuoteen.
- Kokouksessa käytiin keskustelua jäsenmaksuista ja niiden keräämisestä, koska jäsenmaksuja on
maksettu hyvin kirjavasti. Vuosikokouksessa oli konsensus siitä, että seuran tulisi jatkossa
panostaa siihen, että jäsenmaksut tulevat maksetuksi. Etenkin kun tilikausi on ollut
alijäämäinen.

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sekä muut hallituksen jäsenet (vähintään kolme):

- Puheenjohtajaksi valittiin Petri Hagman
- Hallitukseen jäseneksi Petri Lindfors, Janne Riekkinen, Sini Mattila, Aleksi Marttila.

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö;

- Toiminnan tarkastajaksi valittiin Heikki Tervakangas ja varahenkilöksi Markku Taipale.
14. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä
valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen.
- Janne Riekkinen on esittänyt, että perustetaan painonnostojaosto. Päätettiin, että perustetaan
painonnostojaosto. Johtokunta alkaa organisoimaan seuraavassa kokouksessa kyseistä
jaostoa.
15. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
-Edustajaksi valittiin Petri Hagman ja Reijo Halttunen.

16. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
- Kokouksessa tehtiin esitys, että jäsenmaksuista ja niiden suoritteista (tai maksamattomista maksuista)
voi tehdä listat seuran ilmoitustaululle. Lakiteknisesti tämä on mahdollista ja tulevissa
johtokunnan kokouksissa voidaan miettiä miten tämä voidaan toteuttaa käytännössä.
- Kokouksessa esitettiin, että seuran hallituksen jäsenet maksavat jatkossa kaikki salimaksut ja
jäsenmaksut. Takavuosina kirjoittamaton tapa oli, että hallituksen jäsenet saivat saliaikaa
korvaukseksi hallituksen jäsenyydestä. Päätettiin yksimielisesti kokouksessa, että
hallituksen jäsenet maksavat jatkossa kaikki sali- ja jäsenmaksut.
- Esille tuli myös, että kilometrikorvauksissa on ollut epäselvyyksiä viimevuosina (matkakuluja on
hyvitetty muun muassa saliaikana).Asiasta käytiin hyvää keskustelua ja lopputulemana
päätettiin yksimielisesti, että jokainen maksaa jatkossa itse kilpailureissunsa kulut.
17. Kokouksen päättäminen
- Päätettiin kokous klo 19.08

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Petri Hagman
Hallituksen puheenjohtaja

Aleksi Marttila
Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Ari-Pekka Hyyppä

Petri Lindfors

