Muistio

PÖYTÄKIRJA
Lappeenrannan pyöräilijät ry
Syyskokous 26.11.2018
Paikalla: Kari Kymäläinen, Matti Pesu, Jari Husu, Henk Leermakers, Sami Ahonen,
Marko Aavela, Jonne Mustonen, Juho Heikonen, Sami Jaakkola, Mika Inkinen, Kimmo
Lehtonen
Paikka: Kastellin toimisto
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen
a. Avattiin kokous klo 17:00
b. Ilmoitus syyskokouksesta oli seuran internet-sivuilla 30.10.2018 ja sen jälkeen jäsenille
lähetetyssä uutiskirjeessä.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
a. Valittiin puheenjohtajaksi Kari Kymäläinen ja sihteeriksi Matti Pesu.
b. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kimmo Lehtonen ja Mika Inkinen .

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
Todettiin kaikkien läsnäolijoiden olevan seuran jäseniä ja siten äänioikeutettuja.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Keskustelu: juteltiin pyöräilyn lajeista ja pyöräilyn edunvalvonnasta.
Päätös: Seura järjestää pyöräilytoimintaa sen eri alalajeissa.
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Keskustelu: Nyt kuulutaan Suomen Pyöräilyyn, Pyöräliittoon, Ekluun ja Suomen
Pyöräilyn ohjaajat ry:n.
Päätös: Nykyiset jäsenyydet ovat perusteltuja, päätettiin kuulua edelleen yllä
mainittuihin.
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
a. Keskustelu: Liittymismaksua ja kannattajajäsenmaksua ei ole ollut käytössä, vain
jäsenmaksu. Rahastonhoitaja kertoi, että seuran talous on ollut ylijäämäinen useana
vuonna peräkkäin.
b. Päätös: pidetään jäsenmaksun suuruutena edelleen 25€ eikä oteta käyttöön muita
maksuja.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
a. Matti esitteli toimintasuunnitelman.
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b. Henk esitteli talousarvion. Liikevaihto kuluvana vuonna 35 000. Tulevana vuonna
liikevaihto kasvaa varsinkin Kalevan kierroksen pyöräilyn myötä.
c. Päätös: vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
Päätös: Valittiin Kari Kymäläinen puheenjohtajaksi.
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
a. Johtokunnan valinnassa on siirrytty menetelmään, missä käytetään erovuoroja. Nyt
ensimmäisellä kerralla arvottiin erovuoroon Kimmo Lehtonen, Markku Nyman sekä
Henk Leermakers.
b. Erovuoroisista Kimmo Lehtonen ilmoitti olevansa käytettävissä myös tulevalle kaudelle.
Mailis Heinonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä johtokunnan jäseneksi.
c. Päätös: Valittiin johtokunnan uusiksi jäseniksi
i.
Kimmo Lehtonen
ii.
Mailis Heinonen
iii.
Markku Nyman
iv.
Sami Jaakkola
d. Lisäksi johtokunnassa Jari Husu,Matti Pesu ja Sami Ahonen jatkavat
11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja
a. Päätös: Valittiin nykyisinkin toimivat Jukka Kurvi ja Matti Oksanen (varalla) jatkamaan
toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana.
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
a. Päätös: johtokunta päättää edustajista tilaisuus- ja tapauskohtaisesti.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Ei muita asioita.
14. Muut kokoukselle esitetyt asiat
Ei muita asioita.
15. Kokouksen päätös klo 17.52

Puheenjohtaja
Kari Kymäläinen

Sihteeri
Matti Pesu

Pöytäkirjan tarkastajat
Kimmo Lehtonen

Mika Inkinen

3 (3)

