Jalasjärvi Airsoft RY

Syyskokous 2012

Aika: Lauantaina 17.11.2012 klo 15:00
Paikka: Nuorisotalo Wilhola, Keskustie 29, Jalasjärvi

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Viitala avasi kokouksen ajassa 15:10
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Joni Viitala
Sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri hallituksen ulkopuolelta Aku Autio
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Seppälä ja Lauri Seppälä
Ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Pentinmäki ja Jaakko-Pekka Winter
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
5§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Joni Viitala.
Hallitus valittiin vaaleilla, joissa kullakin äänestäjällä oli kaksi ääntä käytettävänään. Yksi
ääni kullekin ehdokkaalle.
Hallitukseen asettui ehdolle
Tuomas Suni,
valittiin
Lauri Mäenpää,
valittiin
Kalle Seppälä,
valittiin
Lauri Seppälä,
valittiin
Aku Autio,
1. varajäsen
Joona Kursu,
2. varajäsen
Jani-Matti Ylikoski, ei valittu

5 ääntä
7 ääntä
6 ääntä
5 ääntä
4 ääntä
1 ääni
1 ääni

Joona Kursun ja Jani-Matti Ylikosken äänet menivät tasan. Kursu valittiin 2. varajäseneksi
toisella äänestyskierroksella äänin 9-6.

6§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Knuuttila
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marjukka Kätevä
7§ Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
Kohta synnytti keskustelua kokousedustajien keskuudessa. Liittymis- ja jäsenmaksun
suuruudesta esitettiin kaksi esitystä.
Janne Mannila esitti liittymis- ja jäsenmaksun säilyttämistä nykyisellään, jolloin
jäsenmaksu olisi säilynyt kahdeksassa eurossa ja liittymismaksu kahdessa eurossa.
Aku Autio esitti jäsenmaksuun kahden euron korotusta, jolloin jäsenmaksu olisi ollut
kymmenen euroa ja liittymismaksu säilynyt ennallaan.
Ehdotusten perusteella järjestettiin käsiäänestys edustajien kesken. Jäsenmaksun
korottamista ajanut esitys voitti äänin 8-7.
Päätettiin korottaa jäsenmaksua kahdella eurolla ja säilyttää liittymismaksu nykyisellään.
1.1.2013 lähtien yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksu on 12 euroa ja jäsenmaksu 10 euroa.
8§ Pelinjohtotoiminnan kehittäminen
Päätettiin parantaa pelinjohtotoiminnan mainontaa tiedottamalla Facebookissa, sekä
ehdotettiin myös mahdollisen mainosvideon tekemistä.
9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:30

TARKASTAJAT

_____________________
Lauri Seppälä

_____________________
Kalle Seppälä

