Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n vuosikokouksen pöytäkirja
Aika: 17.8.2016 klo 18
Paikka: Jäähallin kabinetti
Läsnä: Pertti Sopanen, Johanna Rossi, Janne Jussila, Mikko Ahonen, Katri Leinonen, Sami
Marttinen, Ville Ikonen sekä Petri Bergström

1 Kokouksen avaus
Pertti Sopanen avasi kokouksen klo 18.04.
2 Valitaan kokoukselle a puheenjohtaja b sihteeri c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d ääntenlaskijat
Valittiin puheenjohtajaksi Pertti Sopanen, sihteeriksi Johanna Rossi sekä pöytäkirjan tarkistajiksi
Sami Marttinen ja Ville Ikonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3 Todetaan a läsnäolijat b äänioikeutetut jäsenet
Läsnä olivat Katri Leinonen, Mikko Ahonen, Ville Ikonen, Petri Bergström, Janne Jussila, Sami
Marttinen, Pertti Sopanen sekä Johanna Rossi. Kaikki ovat äänioikeutettuja seuran jäseniä.
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään
toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Vahvistettiin vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös. Keskusteltiin alijäämäisestä tuloksesta ja
ohjeistetaan tulevaa johtokuntaa edelleen jatkamaan tiukkaa talouskuria. Päätöksen pohjana
olleet vuosi- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajien antama lausunto ovat tämän pöytäkirjan
liitteenä.
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.
7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kuluvana toimikautena.
Tulevan toimikauden urheilumuotona Jää-Tiikerit ry:ssä on jääkiekko.
8 Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi
a toimintasuunnitelma b talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
Pertti Sopanen esitteli tulevan kauden talousarvion, jonka oli valmistellut yhdessä Jorma
Taljavaaran kanssa. Keskustelun jälkeen päätettiin palauttaa talousarvio uudelleen valmisteluun.
Alkavan kauden toimintasuunnitelman tekee aloittava johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on
laatia myös yleissuunnitelma tulevien vuosien toimintaa varten. Pertti Sopanen esitteli edellisen
kauden toimintakertomuksen.

9 Valitaan seuraavaksi 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.
Erovuoroisia jäseniä ovat Sami Marttinen, Petri Bergström, Hanna Lybeck-Sivén sekä Kari Takala.
Seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Sami Marttinen, Petri Bergström sekä Mikko Ahonen.
Yhdeksäs johtokunnan jäsen vahvistetaan ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa.
Kaudella 2016-2017 johtokunnassa toimivat: Janne Jussila, Johanna Rossi, Sami Marttinen,
Pertti Sopanen, Petri Bergström, Mikko Ahonen, Jarno Lindeman, Ville Ikonen sekä yksi
myöhemmin vahvistettava jäsen.
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.
Jäsenmaksu on 40€. Seuramaksu on 100€. Joukkueita informoidaan maksun perimisen
ajankohdasta (elokuu 60€, lokakuu 40€, tammikuu 40€). Seuramaksulla katetaan pelipaidat,
joukkueelle mv-varusteita, mv-valmennuksen, valmentajien koulutuksen sekä toiminnan
pyörittämisestä aiheutuvia kuluja (tilavuokrat, pankkikulut, vakuutukset, jne.). Jäsenmaksua ei
kerätä erikseen toimihenkilöiltä (joukkueenjohtajat, valmentajat, rahastonhoitajat, huoltajat).
Seuramaksun suuruus on kuitenkin ehdollinen, eli seuran taloustilannetta tarkistetaan
tammikuussa ja jätetään varaus kerätä lisää 15€/jäsen, mikäli muu varainhankinta (talkoot ja
mainosmyynti) ei ole tuottanut riittävästi tuloja.
Kannattajajäsenmaksun suuruus on 20€.
14 Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaan piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. Kokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
Annettiin johtokunnalle valtuudet valita edustajat em. kokouksiin.
15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaiset vireille panemat asiat.
Käsiteltiin seuran ilmeen uusimista. Jatkossa käytetään vain uutta logoa, joka löytyy nettisivuilta.
Ville Ikonen laittaa seuran kotisivuille näkymään myös uuden pelipaidan. Mustaa paitaa
käytetään kotipeleissä ja valkoista vieraspeleissä.
16 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.10.
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