Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt r.y.
Syyskokous
Paikka:
Aika:

Pöytäkirja

Lentohotellin Linna-rakennus auditorio, Kauhava
21.11.2015 klo 14.00

1. Avataan kokous
Puheenjohtaja Johanna Liinamaa avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
äänten laskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Martikkala, sihteeriksi Heikki Kotkanoksa,
pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Myllykangas ja Seppo Aro ja äänten laskijoiksi
edelliset.
3. Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen osallistujien ja äänivaltaisten lukumäärä on 27.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Päätettiin edelleen pitää entiset lajit: juoksu, hiihto, vaellus/patikointi ja pyöräily.
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Päätettiin säilyttää edelleen PLU:n, EPU:n, SAUL ja SUL:n jäsenyydet.
7. Vahvistetaan liittymis- , jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus
Päätettiin vahvistaa uudeksi jäsenmaksuksi 15 € vuodessa.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja Liinamaa esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.
Pentti Kananoja esitteli seuran talousarvion ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Samassa yhteydessä mainittiin 100 Euron stipendin saavat urheilijat, jotka ovat Niko
Haaro, Tuomas Kalliokoski, Noora Kupari, Lotta Sumuvuori ja Aino Vehkaoja.
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä suostuivat Heikki Kotkanoksa, Heimo
Martikkala ja Pentti Ritala jatkamaan, mutta Esa Nuottivaara ja Emmi Pasto luopuivat
paikastaan. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti Kari Haukkala ja
Hannele Takala.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Varsinaiset toiminnantarkastajat Tapani Larimo ja Leena Myllykangas olivat
lupautuneet jatkamaan ja heidät valittiin yksimielisesti ja samoin näille varahenkilöt
Jorma Luomanperä ja Esa Sillanpää valittiin uudelleen.

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Häjyt on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: EPU, PLU, SAUL ja SUL. Edustaja
valitaan jäsenkunnasta johtokunnan toimesta.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: a. kunniajäsenyyden ehdot
Kunniajäsenyys edellyttää minimissään kymmentä vuotta seuran toiminnassa:
johtokunnassa, jaostoissa, tapahtumajärjestäjänä ym. seuran hyväksi tehdyssä työssä.
13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Ossi Martikkala päätti kokouksen klo 15.40 ja kiitti
kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta.

LIITTEET:
osallistujat
toimintasuunnitelma
talousarvio

Vakuudeksi

Ossi Martikkala
puheenjohtaja

Heikki Kotkanoksa
sihteeri

Seppo Aro
pöytäkirjantarkastaja

Leena Myllykangas
pöytäkirjantarkastaja

