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SF-Caravan Kuopion Seutu ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika

Sunnuntai 9.4.2017 klo 13.00

Paikka

SFC-Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

Läsnä

38 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. (liite1)

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Miettinen kiitteli kokoukseen saapuneita,
sekä avasi kokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan
- puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Vatanen.
- sihteeri
Sihteeriksi valittiin Seppo Tiilikainen.
- pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antero Korhonen ja Jukka
Sikanen.
- ääntenlaskijat
Äänten laskijoiksi valittiin Antero Korhonen, Jukka Sikanen ja Urho
Korhonen.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen syyskokouksen 2016 päätöksen
mukaisesti Reissaajat jäsenlehdessä, joka on jaettu viikkojen 9 lopussa ja
viikko 10 alussa. Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä
tavalla ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)
5. Käsitellään vuoden 2016 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Sihteeri Seppo Tiilikainen esitteli hallituksen ehdottaman toimintakertomuksen
2016. Puheenjohtaja Markku Miettinen esitteli taseen ja tuloslaskelman
1.1.2016 – 31.12.2016. Kuultiin Ester Vuoren tilintarkastuskertomus ja Viljo
Nikulaisen esittämä toiminnantarkastuskertomus. Asioista ei syntynyt
kirjattavaa keskustelua.
Vahvistettiin tilinpäätös. Tuloslaskelma osoittaa 30 167,44€ ylijäämää, joka
päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti voitto/tappiotilille. (liitteet 3-6)
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6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään ja päätetään hallituksen esitys yhdistyksen säännöiksi.
- Hallitus esittää liiton mallisääntöjen mukaista vuosikokousmallia.
Päätettiin hyväksyä liitteen 7. mukainen sääntömuutosesitys
seuraavin muutoksin;
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, kohta 5:
Valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö ,
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11§ TILIT
Yhdistyksellä on tilintarkastajayhteisö, toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja, jotka…..
7.1 Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset
on toimitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen (10) vuorokautta ennen
kokouksen alkua.
Esitettyjä asioita ei ollut.
8. Muut asiat.
-hallituksen tiedotteet
-Puheenjohtaja Markku Miettinen kertoi ja tarkensi
kausipaikkasopimusasioiden maksutapoja ja sähkönmaksuja.
-Rannan ruoppausta.
-Rannan täyttömaan ajoa veloituksetta rantaa.
9. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja kiitteli asiallista kokousväkeä ja päätti kokouksen klo
13.54.

______________________________
Kari Vatanen
Puheenjohtaja

_______________________________
Seppo Tiilikainen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
______________________________
Antero Korhonen

________________________________
Jukka Sikanen

