Ylivieskan Kuula r.y.

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YLEINEN KOKOUS
Aika: 13.12.2017 klo 18
Paikka: Ylivieskan Liikuntakeskus
Läsnä: Sanna Jokela, Minttu Jokela, Juho Matola, Maija Järvelä, Enni-Sofia Saari, Oona Kiljala, Eero Saari, Pekka
Rajaniemi, Suvi Nissilä, Kari Niskanen, Jarmo Nivala, Asto Myllylä, Krista Palola, Timo Särkiniemi, Päivi Yli-Hallila, Väinö
Haapakoski, Hannu Kariniemi, Kari Yli-Hallila ja Johanna Seppälä

1 §

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Valitaan kokoukselle
-

3 §

puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Yli-Hallila
sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Krista Palola
kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kariniemi ja Väinö Haapakoski
ääntenlaskijat
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Jokela ja Asto Myllylä

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen äänioikeutetuiksi jäseniksi todettiin kaikki kokouksessa olevat yli 18-vuotiaat henkilöt.
Nuorisojäseniä ovat kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt.

4 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut Kalajokilaakso –lehdessä kaksi viikkoa ennen kokousta, kokouskutsu on lähetetty
seuran jäsenille ja siitä on ollut tieto myös seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

5 §

Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
Kokouksessa päätettiin, että liikunta- ja urheilulajit ovat seuran tulevana toimintakautena ammunta,
suunnistus, yleisurheilu, koripallo, lentopallo, pesäpallo ja hiihto- ja ampumahiihto.

6§

Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Kokouksessa päätettiin jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä niin, että jokaisen
urheilulajimme lajiliitossa olemme jäsenenä ja jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit ovat edustajina
niissä. Lajiliittojen, piirin, piirin lajijaostojen, asunto-osakeyhtiö Pykärinhovin kokouksiin.

7§

Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Liittymisjäsenmaksu 0€
Jäsenmaksu aikuinen 20€
Jäsenmaksu juniori (alle 18-vuotias) 10€
Perhejäsenmaksu 40€
Yhteisöjäsenmaksu 40€
Ainaisjäsenmaksu 100€
Kannatusjäsenmaksun saa valita itse ja se ei ole pakollinen.
Jäsenmaksut on tärkeä tulonlähde seurallemme ja jokaisen jaostojen tulee hoitaa ne seurallemme urheilijoiltaan
tai pääseura laskuttaa jäsenmaksun.
Jokaisen jäsenen tiedot annetaan seuralle ja perhejäsenmaksusta kaikkien perheenjäsenten tiedot tarvitaan.
Kunniajäsenet valitaan viiden vuoden välein ja kunniajäsenyys ei maksa mitään. Kunniajäsenen täytyy olla 70vuotta täyttänyt.
Jäsenkortilla saa etuja yrityksistä ja ilman jäsenyyttä jäsenkortti maksaa 25 euroa.

8§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
1. Pääseura
2. Ammuntajaosto
3. Hiihtojaosto
4. Koripallojaosto
5. Lentopallojaosto
6. Pesäpallojaosto
7. Suunnistusjaosto
8. Yleisurheilujaosto

Pääseuran ja kaikkien jaostojen toimintasuunnitelmat ja talousarviot vahvistettiin ja hyväksyttiin
vuodelle 2018. Jokaisella jaostolla on monipuolista ja hyvää toimintaa. Moni jaosto on kehittynyt ja
laajentanut toimintaansa. Kaikki jaostot ottavat huomioon myös tulevaisuuden haasteet ja
varautuvat niihin. Pesäpallojaosto pyrkii tekemään plusmerkkisen tuloksen, koska toiveissa olisi
palkata tulevaisuudessa juniori- tai valmennuspäällikkö. Jaostojen kokoonpanot hiukan muuttuvat
tulevana vuonna ja muutokset vahvistetaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

9§

Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa viime vuoden päätöksellä Kari Yli-Hallila.

10 §

Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa on Väinö Haapakoski ja Jussi Kujala. Johtokunta esitti, että heidät valittaisiin uudelle
toimintakaudelle. Erovuoroisten tilalle valittiin erovuoroiset Väinö Haapakoski ja Jussi Kujala. Sanna
Jokela ja Suvi Nissilä jatkavat johtokunnassa.

11 §

Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Talvea Oy. Talvea Oy:sta Heidi Hukka valittiin tekemään tilintarkastus ja
varatilintarkastajaksi Talvea Oy:sta Marko Paasivaara tai joku muu Talvea Oy:n henkilökunnasta.

12 §

Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Päätös: Valituksi tulivat seuran puheenjohtaja ja sihteeri.
Lajiliittojen kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin lajijaoston puheenjohtaja ja sihteeri.
Piirin lajijaostojen kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin lajijaoston puheenjohtaja ja sihteeri.
Asunto-osakeyhtiö Pykärinhovin kokouksiin valitaan.
Päätös: Valittiin seuran puheenjohtaja ja sihteeri

13 §

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouksessa ei ollut muita asioita käsiteltävänä.

14 §

Päätetään kokous
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen virallisen osan klo 19.13. Kokouksen lopuksi
palkittiin ansioituneita urheilijoita, vuoden urheilijat, valmentajat, yhteistyökumppani, ryhtityttö ja
ryhtipoika.

Kokouksen puolesta 13.12.2017

