
Keljon viesti RY:n Kokouspöytäkirja

Vuosikokous
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Voimistelu-ja urheiluseura Keljon Viesti ry:n vuosikokous Valorinteellä 24.5.2021

Aika 24.5.2021 klo 17.00-19.15

Paikka Valorinne 

Osallistujat ks. erillinen liite

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 Petri Lindfors.
– Kokouksen äänteenlaskijoiksi valittiin Aleksi Marttila ja Janne Riekkinen.

4. Valitaan pöytäkirjan tarkistajat

– Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Keskiniemi ja Mika Samppala.

5. Asialistan hyväksyminen

- Asialista esitettiin ja hyväksyttiin.

6. Hallituksen kertomus seuran toiminnasta 2020

- Kuultiin hallituksen kertomus seuran toiminnasta.

7. Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- Kuultiin edellisvuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistus

- Vahvistettiin edellisvuoden tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuunvapaus



9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
-  Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 3 §:n mukaisesti
-  Vahvistettiin jäsenmaksun suuruus hallituksen esityksen mukaisesti (20 €)

11. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2021
-  Päätettiin hallituksen kooksi kuusi jäsentä. 

- Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Petri Hagman
- Valittiin hallituksen jäseniksi Janne Riekkinen, Petri Lindfors, Sini Mattila, Pekka Seppälä ja Rolle 
Ahlroos

12. Toiminnantarkastaja ja varahenkilö
-  Valittiin toiminnantarkastajaksi Heikki Tervakangas, varahenkilöksi valittiin Aleksi Marttila

13. Jaostot ja niiden jäsenet
-  Painonnostojaosto jatkaa toimintaansa. Puheenjohtajana Janne Riekkinen ja sihteerinä Petri Lindfors

14. Seuran koolle kutsumistapa sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla
-  Päätettiin seuran koolle kutsumistavaksi ilmoitus internet-sivuille. Voimailusalin ilmoitustaululle 
lisätään myös lisätiedotus

15. Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut asiat
-  Jäsenrekisterin ylläpito
-  Ilmalämpöpumppujen hankinnan tarpeesta ilmoitetaan järjestöyhdistykselle

-  Kulkurijärjestelmän hankinta. Järjestöyhdistys päivittää kulkurijärjestelmän.
-  Salin aukioloajat. Hallitus tarkastaa 21.00 jälkeen kävijät. 
-  Kahvion käyttöä käsittelee järjestöyhdistys.
-  Salin käyttöoikeustekstiä päivitetään salin seinälle (jäsenmaksu ei pakollinen). Hallitus valmistelee 
jäsenmaksukäytännön vuodelle 2022
-  Salikorttilista tulostetaan neljännesvuosittain
-  Siivousten ulkoistamisesta vastaa järjestöyhdistys
-  Hallituksen päätösten paremmasta tiedotuksesta vastaa hallitus
-  Talonmiehen työt. Perustetaan hoitokunta
-  Seuran sääntöjen noudattamisen valvonnan hoitaa hallitus.
-  Pysäköintipaikkojen vuokraamisesta vastaa järjestöyhdistys. Kuukausimaksu ja määrät tarkastetaan.
-  Kilpailun osanottomaksujen korvaamisesta päättää hallitus tilanteen mukaan.
-  Lisenssinostajille perusmallisen nostotrikoiden korvaaminen. Hallitus päättää tilanteen mukaan.
-  Kuultiin Aleksi Marttilan selvitys raha-asioiden hoidossa ilmenneistä epäselvyyksistä.
Raha-asioita on hoitanut Risto Hård.
-  Valtuutettiin Esa Puranen tekemään rikosilmoitus Risto Hårdista

16. Kokouksen päättäminen

- Päätettiin kokous klo 19.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Hagman Petri Lindfors
Hallituksen puheenjohtaja Sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Matti Keskiniemi Mika Samppala
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