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Ikaalisten Nouseva-Voima ry.
39500 Ikaalinen

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika:
Paikka:

8.12.2018 klo 17.04 – 17.37
Ikaalinen, Nouseva-Voiman talo Riitialassa

1.

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Kirre Palmi avasi kokouksen.

2.

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja: Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Kirre Palmi
b) sihteeri: sihteeriksi valittiin Outi Borgenström
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: valittiin Jari Niemenmaa ja Jouni Holmala
d) kaksi ääntenlaskijaa: pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3.

Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
Nimilista kiertää kokouksessa, pöytäkirjan liitteenä.

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu seuran www-sivuilla ja paikallislehti Oivassa yli kaksi
viikkoa ennen syyskokousta.

5.

Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena
Päätettiin, että seuran päälaji on kesäsuunnistus, mutta muutkin Suunnistusliiton lajit
kuuluvat seuran lajivalikoimaan.

6.

Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Seura on ollut jäsenenä Suomen Suunnistusliitto ry:ssä, Hämeen Suunnistus ry:ssä ja
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ssä. Päätettiin, että myös toimintavuonna 2019 seura
on jäseninä em. yhdistyksissä.

7.

Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
- Liittymismaksua ei peritä
- Jäsenmaksuiksi vuodelle 2019 vahvistettiin:
aikuiset 25 €, juniorit 15 € ja perhe 35 €
- Toimintamaksuiksi vuodelle 2019 vahvistettiin:
aikuiset 120 € ja juniorit 60 € (sisältävät jäsenmaksun)
- Kannattajajäsenmaksuja ei kerätä
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8.

Käydään läpi vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma
Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta kahden varajäsenen valinnasta
johtokuntaan, joista toinen valitaan arvalla erovuoroiseksi.
Hyväksyttiin täydennetty toimintasuunnitelma vuodelle 2019, pöytäkirjan liitteenä.
Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2019.
Tarkennettiin muutamia lukuja: kaupungin toiminta-avustukseen lisättiin hiukan ja
vastaava summa menopuolelle varustekuluihin.
Hyväksyttiin täsmennetty talousarvio vuodelle 2019, pöytäkirjan liitteenä.

9.

Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
Nykyinen puheenjohtaja Kirre Palmi ei asettunut enää ehdolle ja hän kiitti
seuraväkeä kuluneista kahdesta vuodesta.
Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Kristiina Oksasta ja hänet valittiin yksimielisesti
uudeksi puheenjohtajaksi toimintakaudeksi 2019 - 2020.

10.

Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Kristiina Oksanen, Tuija Ukkonen, Vesa Taanila ja Outi
Borgenström. Outi Borgenström ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä johtokunnan
jäseneksi.
Tuija Ukkonen ja Vesa Taanila ilmoittivat olevansa edelleen käytettävissä ja heidät
valittiin yksimielisesti seuran johtokuntaan toimintavuosiksi 2019 – 2020.
Kristiina Oksasen siirtyessä puheenjohtajaksi johtokunnassa on auki kaksi paikkaa.
Ehdotettiin varsinaisiksi jäseniksi Veera Haavistoa ja Harri Vehkalahtea sekä
varajäseniksi Teemu Oksasta ja Juho-Veikko Hytöstä. Muita ehdotuksia ei tullut, joten
kyseiset henkilöt valittiin seuran johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2020 kuitenkin siten,
että valtuutettiin johtokunta järjestäytymiskokouksessaan arpomaan, kumman nyt
ensi kertaa valituista varajäsenistä toimikausi olisi vain yhden vuoden mittainen
(v. 2019).
Vuonna 2019 johtokunnassa jatkavat Jouni Holmala, Tapani Jokela, Tero Linnainmaa
ja Jukka Pohjonen.

11.

Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
Pasi Hankala on ilmoittanut luopuvansa toiminnantarkastajan roolista eikä Harri
Vehkalahti voi johtokunnan jäsenenä jatkaa tässä roolissa.
Tehtäviin esitettiin Kirre Palmia ja Outi Borgenströmiä eikä muita ehdotuksia tullut.
Päätettiin valita Kirre Palmi toiminnantarkastajaksi toimintavuodeksi 2019 ja Outi
Borgenström varatoiminnantarkastajaksi toimintavuodeksi 2019.
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12.

Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin tai yhteisöihin, joissa seura on
jäsenenä
Päätettiin, että johtokunta valitsee edustajan kokouksiin, joissa seuralla
on edustusoikeus.

13.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita kuin sääntömääräiset syyskokousasiat eikä
jäsenistö ole ilmoittanut käsiteltäväksi asioita.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

puheenjohtaja

sihteeri

___________________________

__________________________

Kirre Palmi

Outi Borgenström

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

LIITTEET:

___________________________

__________________________

Jouni Holmala

Jari Niemenmaa

Esityslista
Nimilista kokouksen osanottajista
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

