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Lutran kokoushuoneessa. Ldsni olivat: Tapio Linjala, Aarno Ala-Honkola,
Markku katajamdki, Risto Mursula, urho Hietaniemi, MattiJ Mikkola,
Jari Taipalus, Keijo Lahdenmdki, Markku Niemi, Jarkko Louko, ja Ari-Matti
Lahdenmdki
15

puheenjohtaja Tapio Linjala avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleeksi
vuosikokoukseen. Ennen kokousasioiden kiisittelyd juotiin mitalikahvit ja luovutettiin seuran
viiri MattiJ Mikkolalle seuran viiri, hdnen tdyttdessddn 7Ov. Alavuden Ampujien stipendi
luovutettiin Urho Hietaniemelle Urheilupistoolin Suomenmestaruudesta, vakiopistoolissa lll

ja olympiapistoolissa ll sija!
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Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Linjala sihteerind toimiJarkko Louko'
Poytd kirja nta rkastaji ksi va littiin Ma rkku Kataja ma ki ja Risto M u rsu la
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Todettiin, ettd kokouksessa oli 11 edella lueteltua seuran jiisentd.
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Todettiin kokous sddntojen mukaisesti kokoon kutsutuksi sekd lailliseksija pddtosvaltaiseksi
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Liittymismaksu yli 15 vuotiailta 60€, alle 10 vuotiailta ja ampumakerholaisilta ei maksua
peritd. Yli 20 vuotiaiden jdsenmaksu on 40€, ja alle 20 vuotiaiden jdsenmaksu on 1-0€'
Liiton osuus yli 20 vuotiaiden jdsenmaksusta on 26€.
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Vahvistettiin hallituksen laatima toiminta suunnitelma ja talousarvio esitetyn mukaisena.

Hallituksen puheenjohtajaksi edelleen valittiin Tapio Linjala, jota myos kutsutaan myds
seuran puheenjohtajaksi.

Valittiin erovuorossa olevat hallituksen jiisenet Tarja Alajoki, Markku Katajamdkija Jari
Taipalus uudelleen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, Sakari Mdkiranta valittiin mytls
uudelleen.

Valittiin toiminnan tarkastajiksi Kari Aholainen ja Timo Suvanto uudelleen ja heiddn
vara henkilOiksiJaakko Huhtala ja Pirjo Haapa-Aho Vehnii

pddtettiin pitdd seuran ohjelmassa edelleen entiset toimintamuodot kivddri-,pistooli-.
liikkuvanmaalin ja haulikkolajit SAL:n sddntojen mukaisesti. Lisdksi piidtettiin, ettei erillisid
lajijaostoja valita, mutta SAL:lle ilmoitetaan joka lajiryhmdlle hallituksen valitsema
yhteyshenkilo.
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padtettiin antaa hallitukselle valtuudet himetii seuran edustajat SAL:n ja SAL:n Pohjanmaa
alueen vuosi- ym kokouksiin.

Keskusteltiin kiivaasti, jdseniston esittiimdst6 asiasta hankkia elektronisia taululaitteita.

tiimoilta perustettiin ty<iryhmii selvittdmdd rahoitusta ja laitehankintaan liittyviii
asioita. Ty6ryhmiidn valittiin Tapio Linjala, Ari-Matti Lahdenmiikija Jarmo Smura'
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Kbkous pddtettiin kello 20:12

MW
Puheenjohtaja Tapio Linjala

Sihteeri Jarkko Louko

Markku Katajameki

Risto Mursula
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