MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY:N
VUOSIKOKOUS 17.6.2014
Paikka : Pihvi-Maja ( Majakioskilla), osoite Koulupolku 1
Aika: 17.6.2014 klo 18:00-18.57

PÖYTÄKIRJA
1 § Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Pertti Sopanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja
ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sopanen, sihteeriksi Sanna Piippo,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi Pohjalainen ja Sanna Mattila.
3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet. (LIITE, läsnäolijalista)
4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5 § Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Vahvistettiin vuosi- ja tilikertomus. Kuultiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus.
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.
6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianosaisille.
7 § Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjemassa kuluvana toimikautena
Päätettiin kauden 2014-2015 urheilumuodot. Urheilumuodot Mäntsälän Jää-Tiikereissä
ry:ssä kaudella ovat jääkiekko ja taitoluistelu.
8 § Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi

-

toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa
varten

Vahvistettiin talousarvio tulevaksi toimintakaudeksi. Toimintasuunnitelma vahvistetaan
uuden johtokunnan toimesta alkusyksystä 2014.
9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
Valittiin kaudeksi 2014-2015 johtokunnanpuheenjohtajaksi Pertti Sopanen.
10 § Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
Uuden johtokunnan järjestäymiskokous, jossa valitaan erovuorossa olevien tilalle seuraajat
pidetään elokuussa 2014.
11 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat kaudelle 20142015
Toiminnantarkastajat Pentti Hiltunen ja Olli Nikander sekä varalle Kirsi Pohjalainen ja
Johanna Rossi
12 § Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien
jaostoon
Valittiin puheenjohtajat / toiminnanjohtajat lajeihin – jääkiekko Pertti Sopanen, taitoluistelu
Petra Stenberg.
13 § Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus
Johtokunnan esityksestä tulevan kauden jäsenmaksu korotetaan 25 eurosta 35 euroon jäsen.
Kannattajajäsenmaksu on saman suuruinen.
14 § Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaanpiirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym.
kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä
mainittuihin kokouksiin
SLU:n jäsenliiton vuosi ym kokouksiin valittiin seuran edustajaksi Pertti Sopanen ja varalle
Johanna Rossi.
15 § Jäsenten esittämät asiat
Keskustelua jäävuoroista, varusteista.
16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.57.

