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KEVÄTKOKOKOUS
PÖYTÄKIRJA

Aika:

04.04.2009 klo 16.00

Paikka:

Paloisten leirikeskus, Paloinen

Läsnä:

Juha Lampinen
Markus Mäki-Kulmala
Jouni Puikkonen
Markku Ilomäki
Topi Saarelainen
Arto Virtanen
Janne Heinonen
Jaso Lampinen
Tuija Heinonen
Tarja Ilomäki
Kai Bågman
Heimo Nieminen
Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala
Elias Mäki-Kulmala
Jukka Heinonen
Jyrki Hokkanen
Joonas Nieminen
Heidi Hokkanen

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Juha Lampinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi Markus Mäki-Kulmala esitettiin, koska muita esityksiä ei
ollut, valittiin Markus kokouksen puheenjohtajaksi.
Kokouksen sihteeriksi esitettiin Heimo Nieminen, koska muita esityksiä ei ollut,
valittiin Heimo kokouksen sihteeriksi.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Juha Lampista ja Markku Ilomäkeä,
koska muita esityksiä ei ollut, valittiin Juha ja Markku pöytäkirjan tarkastajiksi.
Samalla päätettiin että Juha ja Markku toimivat myös tarvittaessa kokouksen
ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
Kokouksessa on osanottajia 18 henkilöä. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenilleen
kerhokirjeessä.
Todettiin että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista ja käsittelyjärjestys
Esityslista ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Esityslista on tämän pöytäkirjan
liitteenä.
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5. Syyskokouksen 2008 pöytäkirjan käsitteleminen
Käsiteltiin pöytäkirja ja hyväksyttiin se sellaisenaan.
6. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisenvuoden toiminnasta
Markus esitteli seikkaperäisesti toimintakertomuksen. Päätettiin hyväksyä
toimintakertomus. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.
7. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajienlausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
Heimo esitteli tilinpäätöksen pääkohdat. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa
tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Koska tilintarkastajat olivat esittäneet vastuuvapauden myöntämistä, päätettiin
yksimielisesti myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
9. Käsitellään aloitteen ja hallituksen niistä antamat lausunnot
Hallitukselle ei ole esitetty aloitteita.
10. Muut asiat
Kesärenkaiden vaihtotalkoot SEOlla huhtikuun loppupuolella kelien mukaan.
Markkinamessuille päätettiin osallistua, ainakin pelimahdollisuus päätettiin sinne
järjestää, myös rallisprintin videoita päätettiin näyttää.
Kerholaisten yhtenäisistä takkeja on selvitetty. Päätettiin että hallitus tekee
päätöksen eri vaihtoehdoista ja toukokuun loppuun mennessä esittelee kerholaisille.
Lievestuoreella Yamaha-cupin osakilpailuun tarvitaan järjestäjiä.
4-H kerho tekemässä värityskirjaa lapsille, autokerho osallistuu yhden A4-sivun
hankintaan (60€)
Hallitus selvittää varikkoteltan (6x4) hankintaa k
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