ALAVUDEN AMPUJIEN SYYSVUOSIKOKOUS KUNTO-LUTRAN KOKOUSHUONEESSA
3.12.2020 KLO 19.00
1. Kokouksen avaus. klo 19.10
- Puheenjohtaja Tapio Linjala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
kokoukseen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Linjala
3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
- Tapio Linjala toimi myös sihteerinä.
4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja kaksi ääntenlaskijaa.
- Valittiin Jussi Maijala ja Jari Taipalus
5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
- Tapio Linjala, Jussi Maijala, Jari Taipalus, ja Jyrki Leppälä
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
- Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys maksujen suuruudesta vuodelle 2021
- Liittymismaksu (yli 15 vuotiaat)
65€
- Jäsenmaksu yli 20-vuotiaat
45€
- Jäsenmaksu alle 20-vuotiaat
15€
- Ampumakerhomaksu
20€.
- Liiton osuus aikuisten jäsenmaksusta
26€.
8. Vahvistetaan vuoden 2021toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyn muotoisena.
9. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi (2020) täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallituksen puheenjohtaja, jota samalla kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
- Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Tapio Linjala.
10. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) täysi-ikäistä varsinaista
jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. (erovuorossa Jussi Maijala, Jari
Taipalus, Sakari Mäkiranta)
Erovuoroisten tilalle valittiin, Tapio Linjala Sakari Mäkiranta, Jari Taipalus.
Jussi Maijala erosi hallituksesta, hänen tilalleen ei valittu tässä vaiheessa uutta
hallituksen jäsentä, koska kokous edustus oli minimaalinen!!
Hallitus paikka täydennetään myöhemmin.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
- Toiminnan tarkastajiksi Pirjo Haapa-Aho-Vehniä ja Maritta Rinta-Aho

12. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja
jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon.
- Erillisiä alajaostoja ei perustettu, annettiin hallituksen tehtäväsi hoitaa asiat.
13. Valitaan edustajat SVUL:n ja SAL:n vuosi- ym. kokouksiin. Tai annetaan se hallitukselle
valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin.
- Annettiin hallituksen tehtäväksi nimetä edustajat ko. kokouksiin.
14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10§.n mukaisesti vireille panemat asiat.
- Esitettäviä asioita ei ollut.
15. Kulukorvaukset vuodelle 2020
Puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle maksetaan kulukorvauksia
yhteensä 600,00€
16. Muut esille tulevat asiat.
Keskusteltiin korona-pandemian tuomista haasteista Alavuden Ampujien toimintaan
vuodelle 2021
17. Kokouksen päättäminen.
- Kokous päätettiin klo 20.30
___________________________
Puheenjohtaja/sihteeri Tapio Linjala
Pöytäkirjan tarkastajat:
____________________________________________________________
Jari Taipalus
Jussi Maijala

