MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY:N VUOSIKOKOUKSEN 10.8.2015 PÖYTÄKIRJA
Paikka: Mäntsälän jäähalli, kahvion kokoushuone
Aika: 10.8.2015 klo 18:00
Läsnä: Pertti Sopanen, Johanna Rossi, Sami Marttinen, Janne Jussila sekä Petri Bergström

1 § Kokouksen avaus
Pertti Sopanen avasi kokouksen klo18.12.
2 § Kokouksen puheenjohtajan , sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden
valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sopanen, sihteeriksi Johanna Rossi ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Sami Marttinen sekä Petri Bergström, jotka toimivat tarvittaessa myös
äänten laskijoina.
3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Läsnä olivat Pertti Sopanen, Johanna Rossi, Sami Marttinen, Janne Jussila sekä Petri
Bergström. Kaikki ovat äänioikeutettuja seuran jäseniä.
4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouskutsu on ollut
julkisena seuran nettisivuilla kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.
5 § Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Vahvistettiin vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös. Päätöksen pohjana olleet vuosija tilikertomus sekä tilintarkastajien antama lausunto ovat tämän pöytäkirjan
liitteenä.
6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.
7 § Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjemassa kuluvana toimikautena
Tulevan toimikauden urheilumuotona Jää-Tiikerit ry:ssä on jääkiekko.

8 § Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä
yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

Pertti Sopanen esitteli tulevan kauden talousarvion, jonka oli valmistellut yhdessä
Jorma Taljavaaran kanssa. Alkavan kauden toimintasuunnitelman tekee aloittava
johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on laatia myös yleissuunnitelma tulevien vuosien
toimintaa varten. Tulevien vuosien painopistealueina nähtiin sinettiseuratoiminnan
vahvistaminen, yhteistyö Jääkiekkoliiton suuntaan, tyttökiekon kehittäminen sekä
pienten kiekkoilijoiden lukumäärän lisääminen. Lisäksi seuran tulee miettiä, kuinka
Jää-Tiikerit ry pystyy säilyttämään vetovoimaisuutensa jatkossa, jotta juniorit
saadaan pidettyä mahdollisimman pitkään omassa seurassa.
9 § Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sopanen.
10 § Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta neljä
(4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle
Erovuoroiset johtokunnan jäsenet jatkavat. Kaudella 2015-2016 johtokunnassa
toimivat: Janne Jussila (07-joukkue), Johanna Rossi (05-/06-joukkue), Sami Marttinen
(04-joukkue), Pertti Sopanen (01-joukkue), Petri Bergström (99-joukkue), Hanna
Lybeck-Sivén (98-joukkue), Jarno Lindeman (MJT-team) sekä Ville Ikonen
(varustevastaava).
11 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajiksi valittiin Olli Nikander sekä Pentti Hiltunen ja heidän varalleen
Sami Marttinen ja Janne Jussila.
12 § Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien
jaostoon
Todettiin, että Jää-Tiikereillä ei ole erillisiä jaostoja, joten erillistä valintaa ei
suoriteta.
13 § Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus
Seuran jäsenmaksu 40€. Kokonaisuudessaan seuramaksu on 140€ (sisältäen
jäsenmaksun). Joukkueita informoidaan seuramaksun perimisen ajankohdasta ja se
jaetaan tasaisesti kaudelle. Seuramaksulla katetaan yksi valkoinen pelipaita/pelaaja,
joukkueelle mv-varusteita, mv-valmennuksen, valmentajien koulutuksen sekä

toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia kuluja (tilavuokrat, pankkikulut, vakuutukset,
jne.).
14 § Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaanpiirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
Annettiin johtokunnalle valtuudet valita edustajat em. kokouksiin.
15 § Jäsenten esittämät asiat
Pertti Sopanen esitteli seuratyöntekijän palkkaamisen tilannetta.
Sovittiin, että johtokunnan järjestäytymiskokous pidetään torstaina 27.8. klo17.30
alkaen.
16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

_______________________

_______________________

pj Pertti Sopanen

sihteeri Johanna Rossi

