LOIMI-KIEKKO Ry:n SYYSKOKOUS

Aika:
Paikka:
Läsnä:

PÖYTÄKIRJA

tiistai 15.11.2007, klo 19.00
Domus Areenan kokoushuone
22 Loimi-Kiekko ry:n jäsentä

1. Kokouksen avaus
Loimi-Kiekko ry:n puheenjohtaja Seppo Lindsten avasi seuran syyskokouksen. Tämäkin toimintakausi tuo taas uusia haasteita, jota varten tarvitaan aktiivisia seuraihmisiä.
Myös seuran edelleen laajentunut toiminta vaatii entistä laajempaa toimijajoukkoa.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Yrjö Riikonen valittiin puheenjohtajaksi, Leena Pietilä sihteeriksi, Jussi Piki ja Mari
Tamminen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Kaikki paikalla olleet olivat seuran jäseniä ja äänioikeutettuja heistä oli 21.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi, sillä kokousilmoitus oli ollut seuran sääntöjen vaatimusten
mukaisesti vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin (30.10.2007) Loimaan Lehdessä. Kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi.
5. Päätös urheilulajeista, jotka ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Päätettiin, että jääkiekko, ringette ja rullakiekko ovat Loimi-Kiekko ry:n ohjelmassa mukana olevat urheilulajit tulevana toimikautena 2007–2008.
6. Päätös jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Loimi-Kiekko ry. on Suomen Jääkiekkoliiton (SJL), Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
ry:n (Liiku) sekä Suomen Ringetteliitto ry:n jäsen. Näitä jäsenyyksiä päätettiin jatkaa.
7. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Johtokunta esitti syyskokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2008 samansuuruisina kuin vuonna 2007 eli jäsenmaksu 10 €, perhejäsenmaksu 30 € ja kannattajajäsenmaksu 100 €. Syyskokous hyväksyi esityksen. Ainaisjäsenmaksu on 100 €.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Seuran toimintasuunnitelma (liite 2.) ja talousarvio (liite 3.) jaettiin kokouksen osallistujille tutustuttavaksi. Toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavat korjaukset: B-junioreiden
joukkueenjohtajan nimi on Olli Rantala. F98-joukkueessa on 20 peluria mukana. Talousarvion esittelyn yhteydessä keskusteltiin hallintokulukorvauksen suuruudesta. Se on
tällä kaudella 120 e/peluri. Hallintokulukorvauksella katetaan noin puolet suoraan urheilutoiminnasta aiheutuneista seuran kuluista. Näillä evästyksillä kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion.
9. Puheenjohtajan valinta
Syyskokous ei valinnut puheenjohtajaa tässä kokouksessa ehdokkaiden puutteen
vuoksi. Seuran ylimääräinen kokous puheenjohtajan valitsemiseksi pidetään 7.12. klo
18.00 Jäähallin neuvotteluhuoneessa.
10. Johtokunnan muiden jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan jäsenet on valittu kahdeksi toimintavuodeksi.
Erovuorossa olivat Dina Varjamo, Jarmo Sillanpää, Kimmo Hakala ja Olli Rantala. Lisäksi Ville-Veikko Toivonen on siirtynyt seuran valmennuspäälliköksi, joten hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Seuran ylimääräisen kokouksen päättämänä johtokunnan jäsenmäärää nostetaan kahdella jäsenellä ja kaikille jäsenille valitaan varajäsenet, joten
myös nämä valinnat suoritetaan. Kokous valitsi johtokuntaan seuraavat jäsenet:
Edustusjoukkue: Tapani Korvenpää, varajäsen Pekka Kesseli
Edustusjoukkue/halliyhtiö: Jarmo Sillanpää, varajäsen Tuomas Tuominen
B-juniorit: Olli Rantala, varajäsen Olli-Pekka Rastas
B-juniorit: Kimmo Hakala, varajäsen Yrjö Riikonen (kaudella 2008–2009 A-juniorit)
92-syntyneet: Jouko Aittamäki, varajäsen Olli Pitkänen
93-syntyneet: Harri Rastas, varajäsen Erkki Kreivilä
95-syntyneet: Mari Tamminen, varajäsen Mikko Leppämäki
97-syntyneet: Jussi Piki, varajäsen Pertti Heinonen
98-syntyneet: Mari Topi-Hulmi, varajäsen Mervi Julku
99-syntyneet: Toni Rantanen, varajäsen Jyrki Heikkilä

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Seuran tilitarkastajiksi valittiin Anne Leino ja Ismo Salminen. Varatilintarkastajiksi valittiin Katariina Naula-Nurminen ja Kirsi Heinonen.
12. Seuran edustajat järjestöissä ja yhteisöissä
Kokous päätti, että puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, sihteeri tai joku muu johtokunnan jäsen edustavat seuraa SJL:n, Liiku:n ja Ringetteliiton kokouksissa. Johtokunta
päättää, kuka milloinkin osallistuu.
13. Muut asiat
Muita asioita ei ollut esitetty syyskokouksen käsiteltäväksi.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
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