Jalasjärvi Airsoft Ry:n kevätkokous 2012
Aika: Lauantaina 24.3.2012 klo 16.00 alkaen
Paikka: JAKK Pappila, Kurssitie 2, Jalasjärvi
Esityslista:
1§ Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Viitala avasi kokouksen klo 16:10
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Viitala
Kokouksen sihteeriksi valittiin Aku Autio
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Koskela ja Ville Pentinmäki
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Seppälä ja Lauri Seppälä
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto läpikäytiin pienen kommentoinnin ja
keskustelun saattamana. Vuosikertomukseen tehtiin yksi korjaus: toiminnantarkastaja muutettiin
Janne Mannilasta Marjukka Käteväksi.
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Pykälää 6 varten valittiin erikseen puheenjohtajaksi Jussi Mikkola hallituksen ulkopuolelta.
Vastuuvapaus myönnettiin puheenjohtaja Jussi Mikkolan toimesta.
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
Joni Viitala jatkoi kokouksen puheenjohtajana pykälästä 7 lähtien.
Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot vahvistettiin. Ei esiintynyt yleistä keskustelua.
8§ Rikiuksen kehittäminen ja muut pelialueet
Rikiuksen kehittämiseen toivotaan aktiivisten harrastajien panosta, yhdistys vastaanottaa ideoita
Rikiuksen kehittämiseksi. Yhdistys ei aktiivisesti etsi uusia pelialueita, mutta ei poissulje uusien
pelialueiden hankkimista. Kohdassa esiintyi keskustelua, mutta päätöksiä ei tehty.

9§ K15-pelit
Kohta 9 herätti keskustelua, jossa esiintyneiden ratkaisumallien pohjalta järjestettiin äänestys.
Äänestyksen vaihtoehdot:
1. pidetään K-15-pelit nykyisellään, mutta pidetään tapahtumille erilliset omat ilmoittautumiset.
2. K-15-pelit omana päivänään, esim. sunnuntaisin.
3. K-15-pelit lauantaina koko päivän kerran kuussa
4. poistetaan K-15-pelit.
1. kierroksen tulokset
Vaihtoehto 1 6 ääntä
Vaihtoehto 2 6 ääntä
Vaihtoehto 3 3 ääntä
Vaihtoehto 4 1 ääni
2. kierroksen tulokset
Vaihtoehto 1 8 ääntä
Vaihtoehto 2 8 ääntä
Tasatilanteen sattuessa puheenjohtajan ääni ratkaisi, jolloin vaihtoehto 2 tuli valituksi.
Käytäntö astuu voimaan välittömästi.
10§ Yhdistyksen raatoliina
Ajatus raatoliinojen jakamisesta yhdistyksen toimesta ei saanut kannatusta. Yhdistys ei hanki
jäsenilleen raatoliinoja. Raatoliina on jokaisen suhteellisen helppo hankkia itse.
11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:34
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Ville Koskela

__________________________________
Ville Pentinmäki

