Sjal:n Itä-Suomen piiri ry
PÖYTÄKIRJA
Vuosikokous v.2007
Aika: 24.2.2007 klo14.00
Paikka: Iitin Ravilinna
Läsnä: Jukka Koponen(Kyjo), Harri Haavisto (Kyjo), Vesa Tarhala (Kyjo), Veikko Kaarlampi (Kyjo),
Kalle Kaskinen (Kyjo), Ensiä Lehto (IJA), Matti Kurki (IJA), Arja Korpela (IJA),Timo Kinnunen (Li-Tai),
Arto Hakkarainen (Li-Tai) Jouni Pekander (Piili), Perttu Ronkanen (PuJo), Paavo Houni (SaiJo), Veikko
Henttonen (SaiJo)

1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Koponen avasi kokouksen toivottaen osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen.

2.

Henkilövalinnat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Koponen
Kokouksen sihteeri Harri Haavisto
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin: Kalle Kaskinen ja Vesa
Tarhala

3.

Jäsenseurojen edustus
Kokouksessa oli 6 jäsenseurat edustaa. Seurojen äänimäärät päätettiin tarkistaa vasta tarpeen
niin vaatiessa.

4.

Päätösvaltaisuus
Kokouksen todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

5.

Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

6.

Toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2006 toimintakertomuksen luki Harri Haavisto.
Vuoden 2006 toimintakertomuksen lisättiin SJAL valmentajakurssin osanottajat Piirin
alueelta, Perttu Ronkasen arvokisa osallistumiset ja lisäys 18m piiriennätykseen.

7.

Toimintakertomuksen vahvistaminen
Toimintakertomus hyväksyttiin edellä mainituin lisäyksin.

8.

Vuoden 2006 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Harri Haavisto luki tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

9.

Tilinpäätöksen vahvistaminen 2006
Tilinpäätös vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin seuran johtokunnan jäsenille
vuodelta 2006.

10.

Yhdistyksen jäsenmaksusta kaudelle 2007
Yhdistysten jäsenmaksuksi vahvistettiin 4€ -aikuiset / 2€ -juniorit

11.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007
Harri Haavisto luki toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

12.

Keskustelua maksamattomista jäsenmaksuista, yhdistyksemme toiminnasta, aluevalmennuksesta.
●Piiri maksaa Piirimestaruus palkintokulut (mitalit) järjestävälle seuralle kokonaan.
●Vuoden 2006 jäsenmaksulasku lähetetään seuroihin, jotka eivät ole velvoitettaan
suorittaneet.
●Vuoden 2007 jäsenmaksulasku lähetetään avoimen, jäsentietojen puutteen takia.
●Vuodesta 2008 jäsenmaksulasku lähetetään SJAL jäsenilmoituksen perusteella, jäsenseurat
toimittavat jäsenrekisteriote Piirin sihteerille (sama kuin SJAL) marraskuun loppuun
mennessä.
●Jäsenseurat joiden ”kannatusjäsenet” jotka ovat mukana Piirin kirjekilpailussa, maksavat
kirjekilpailuun osallistuvien kannatusjäsenien jäsenmaksun Piirille.
●Perttu Ronkanen kertoi aluevalmennus tilannekatsauksen: Uusi valmennuspiiriin tuleva
jäsen Tomi Knuuttila (Sai-Jo), muita halukkaita ei tällä hetkellä ole tuossa. Perttu painotti
seuroja kiinnittämään huomiota nuorten fyysiseen harjoitteluun.
●Timo Kinnunen ehdotti valmentajien yhteydenpidon lisäämistä. Valmentajaseminaaria
suunniteltiin Liperin taimen kilpailua edeltävälle päivälle jos saadaan riittävästi valmentajia
paikalle.

13.

Tilinkäyttöoikeuden siirto Harri Haavistolle.
Harri Haavisto oli avannut oma tilin yhteyteen erillisen tilin yhdistystä varten.
Päätettiin että tili otetaan käyttöön. Jouni Väre siirtää varallisuuden omalta yhdistystililtä
Harri Haavisto luomalle yhdistystilille. Tarvittaessa Puheenjohtaja tekee valtakirjan Harri
Haavistolle tilinkäyttöä varten)

14.

Muut esille tulleet asiat
●Paavo Houni ehdotti: Kyjo järjestäisi myös tulevina vuosina arvokilpailuja ettei jokainen
arvokilpailu olisi Pohjois-Suomessa. Harri Haavisto kertoi että tämä on vahvasti ollut esillä
laiteinvestointien takia ja Kyjo on halukas lainaamaan tehtyjä laitteita muille seuroille
korvausta vastaan.
●Timo Kinnunen toivoi seurojen välisen yhteistyön lisäämistä erityisesti tiedonkulun osalta.
Esim. Piirin sivuille avattaisiin anottavia kilpailuita varten palsta, ettei tule kilpailuita
samanaikaisesti naapuri seuroille.

15.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
____________________________
Harri Haavisto

___________________________
Jukka Koponen

Pöytäkirjan tarkastajat
____________________________
Kalle Kaskinen

___________________________
Vesa Tarhala

