MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Paikka: Mäntsälän jäähalli, kahvion kokoushuone
Aika: 20.6.2017 klo 17:00
Läsnä: Pertti Sopanen, Johanna Rossi, Janne Jussila, Sami Marttinen, Mikko Ahonen ja
Mikko Kallio

1 § Kokouksen avaus
Pertti Sopanen avasi kokouksen klo 17.02.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja
ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sopanen, sihteeriksi Johanna Rossi,
pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Marttinen ja Mikko Ahonen. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet kaikilla äänioikeus
Läsnä kokouksessa oli Pertti Sopanen, Johanna Rossi, Janne Jussila, Sami Marttinen,
Mikko Ahonen, Mikko Kallio. Kaikki läsnäolijat ovat seuran jäseniä, joilla on äänioikeus.

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
Pertti Sopanen esitteli johtokunnan laatiman vuosi- ja tilikertomuksen sekä
toiminnantarkastajien antaman lausunnon. Kausi 16-17 oli pääseuran osalta hieman
ylijäämäinen. Toiminnantarkastajat puoltavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä
asianosaisille. Vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajien antama lausunto
ovat pöytäkirjan liitteenä.

6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus asianosaisille.

7 § Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjemassa kuluvana
toimikautena
Kaudella 17-18 Jää-Tiikerit ry:n urheilumuotona on jääkiekko ja sitä tukevat muut lajit.

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 pudottaa harrastajien
jäsenmaksua (ks. 13§). Tällä muutoksella vahvistetaan esitelty talousarvio. Uusi
johtokunta laatii puheenjohtajan johdolla tulevalle kaudelle toimintasuunnitelman.
Myös yleissuunnitelma tuleville kausille tulee laadittavaksi johtokunnassa. Pertti
Sopanen esitteli näiden suunnitelmien pohjaksi päättyneen kauden
toimintakertomuksen, joka vahvistettiin.

9 § Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin Johanna Rossi.

10 § Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle
Johtokunnassa erovuoroisia jäseniä ovat Jarno Lindeman, Ville Ikonen, Janne Jussila ja
Johanna Rossi. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Mervi Skott, Heidi Peltomäki,
Janne Jussila ja Pertti Sopanen. Lisäksi Petri Bergström ilmoitti luopuvansa
johtokuntapaikasta kesken kauden. Hänen korvaajansa vahvistetaan johtokunnan
ensimmäisessä kokouksessa.
Johtokunta toimikaudella 2017-2018 on Johanna Rossi (pj), Pertti Sopanen, Janne
Jussila, Mervi Skott, Heidi Peltomäki, Mikko Ahonen, Sami Marttinen ja Tapio Aho.
Yhdeksäs jäsen vahvistetaan johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa.

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
Junioripelaajilta seuramaksu on 140€, joka sisältää jäsenmaksun 25€. Joukkueita
informoidaan maksun perimisen ajankohdasta (elokuu 60€, lokakuu 40€, tammikuu
40€). Seuramaksulla katetaan pelipaidat, joukkueelle mv-varusteita, mvvalmennuksen, valmentajien koulutuksen sekä toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia
kuluja (tilavuokrat, pankkikulut, vakuutukset, jne.). Jäsenmaksua ei kerätä erikseen
toimihenkilöiltä (joukkueenjohtajat, valmentajat, rahastonhoitajat, huoltajat).
Harrastejoukkueiden jäseniltä (EasyHockey, Mad Moose, Tigers ja Tigresses) peritään
25€ jäsenmaksu.
Kannattajajäsenmaksun suuruus 20€.

14 § Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaanpiirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosiym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden
valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
Annetaan johtokunnalle valtuudet valita henkilöt edellä mainittuihin kokouksiin.

15 § Jäsenten esittämät asiat
Ei käsiteltäviä asioita.

16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

______________________________________ ______________________________________
Pertti Sopanen, puheenjohtaja Johanna Rossi, sihteeri

______________________________________ ______________________________________
Sami Marttinen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Ahonen, pöytäkirjan tarkastaja

