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PÖYTÄKIRJA
1 § Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Kristiina Oksanen avasi kokouksen kello 15.10
2 § Kokouksen toimihenkilöt
a)
b)
c)
d)

Puheenjohtaja: Kristiina Oksanen
Sihteeri: Juho-Veikko Hytönen
Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Jari Niemenmaa, Ari Kartaslammi
Ääntenlaskijat: pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3 § Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Äänioikeutetut kokoukseen osallistuneet jäsenet pöytäkirjan liitteessä.
4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5 § Seuran ohjelmassa ovat liikunta- ja urheilulajit tulevana toimikautena
Päätettiin, että seuran ohjelmassa on tulevana toimikautena suunnistuslajit.
6 § Seuran jäsenyydet muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Seura on jäsen seuraavissa järjestöissä ja yhteisöissä: Hämeen Suunnistus, Hämeen Liikunta ja Urheilu,
Suunnistusliitto. Päätettiin, että seura on samojen järjestöjen jäsen myös vuonna 2020.

7 § Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Seuraavat maksut vahvistettiin vuodelle 2020:
-liittymismaksua ei peritä
-jäsenmaksut vuonna 2020: aikuiset 25 €, juniorit 15 €, perheet 35 €
-toimintamaksut (sisältää jäsenmaksun): aikuiset 120 €, juniorit 60 €
-kannattajajäsenmaksun saa maksaa sen suuruisena kuin haluaa

8 § Käydään läpi vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma.
Toiminta- ja taloussuunnitelma jaettiin kokoukseen osallistujille. Toiminta- ja taloussuunnitelma käytiin
kokouksessa läpi ja se hyväksyttiin.

9 § Seuran johtokunnan puheenjohtaja
Seuran puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Kristiina Oksanen on valittu viime vuonna
puheenjohtajaksi, joten hän jatkaa puheenjohtajana vielä toisen vuoden.
10 § Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
Johtokunnan erovuorossa ovat Tapani Jokela, Tero Linnainmaa, Jouni Holmala ja Jukka Pohjonen. Kokous
päätti, että erovuoroiset jatkavat johtokunnassa uuden kauden, sillä henkilöt olivat vapaaehtoisia
jatkamaan.
Uusien sääntöjen mukaan valitaan myös kaksi varajäsentä kahdeksi vuodeksi. Toisen varajäsenen kausi
kestää ensimmäisellä kerralla vain vuoden. Hänet valitaan valittujen joukosta arvalla.
Arvalla valittu erovuoroinen varajäsen on Teemu Oksanen. Juho-Veikko Hytönen jatkaa varajäsenenä ja
seuran sihteerinä. Toiseksi varajäseneksi valittiin Teemu Oksasen tilalle Anton Vehkalahti.

11 § Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020

Kirre Palmi ja Outi Borgenström ovat toimineet tehtävissä kuluvan kauden ja ovat halukkaita jatkamaan.
Kokous päätti, että Kirre Palmi jatkaa toiminnantarkastajana ja Outi Borgenström
varatoiminnantarkastajana vuonna 2020.
12 § Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin tai yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Kokous päätti antaa johtokunnalle oikeuden nimittää edustajat ko. järjestöihin ja yhteisöihin.
13 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita mainittuja asioita.
14 § Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.26.
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_____________________________

____________________________

Kristiina Oksanen

Juho-Veikko Hytönen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

_____________________________

____________________________

Jari Niemenmaa

Ari Kartaslammi
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