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1

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Timo Hämäläinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tourunen ja sihteeriksi Jenna Kuoppamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Orava ja Tauno Backman.

3

Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Todettiin kokouksen osanottajat, joita oli paikalla 43 äänioikeutettua jäsentä ja lisäksi 7 alle 15-vuotiasta seuran jäsentä (liite).

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kutsu seuran syyskokoukseen oli julkaistu sääntöjen 10 §:n mukaisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta Orimattilan Sanomissa. Ilmoitus lehdessä oli 8.11.2013 (liite). Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

5

Päättäminen mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran oh jelmassa tulevana toimikautena
Päätettiin seuran liikunta- ja urheilulajeiksi tulevana kautena
2014: suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus, ampumasuunnistus, tarkkuussuunnistus ja kuntourheilutoiminta.

6

Päättäminen jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Päätettiin, että seura on 2014 jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Päijät-Hämeen Suunnistus ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu
ry, Suomen Suunnistusliitto ry ja Valo ry.

25.11.2013

7

Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden
vahvistaminen
Päätettiin, että jäsenmaksut tulevana kautena pidetään ennallaan ja ne ovat: aikuiselta 50 eur, lapsilta (alle 19-vuotiaalta) 25
eur, perheeltä 80 eur ja harrastajalta 25 eur. Liittymisjäsenmaksua ei ole, kannattajajäsenmaksua ei ole määritelty.

8

Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Käytiin läpi johtokunnan laatima seuran toimintasuunnitelma
2014 ja vahvistettiin se sellaisenaan.
Käytiin läpi johtokunnan laatima seuran talousarvio 2014. Vahvistettiin johtokunnan esitys seuran talousarvioksi.

9

Johtokunnan puheenjohtajan valinta
Valittiin seuran ja johtokunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi
vuodeksi Tomi Nieminen.

10 Johtokunnan muiden jäsenten ja varajäsenten valinta ero vuoroisten tilalle
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Antti Lepola, John Laukka, Mikko Juhola, Harri Kettunen sekä varajäsenistä Reima Liikkanen.
Valittiin johtokuntaan edelleen Antti Lepola ja Harri Kettunen
sekä uusina jäseninä Harri Hytönen ja Reima Liikkanen. Uudeksi
varajäseneksi valittiin Hannu Laiho.
Seuran johtokunta 2014 on siten: Tomi Nieminen (puheenjohtaja), Jorma Hämäläinen, Markku Hämäläinen, Harri Hytönen, Reima Liikkanen, Harri Kettunen, Jenna Kuoppamäki, Juha Kyrö,
Antti Lepola sekä varajäsenet Päivi Kaipiainen ja Hannu Laiho.
11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin seuran toiminnantarkastajaksi Timo Leirimaa ja varatoiminnantarkastajaksi Simo-Pekka Vennelä.
12 Päättäminen seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhtei söihin, joissa seura on jäsenenä
Päätettiin valtuuttaa johtokunta valitsemaan edustajat niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
13 Ilmoituslehdestä päättäminen
Päätettiin, että seuran sanomalehti-ilmoituslehtenä on toistaiseksi ja kunnes seuran vuosikokous toisin päättää, Orimattilan Sanomat.
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14 Muut asiat
Seuran johtokunta esitti valittavaksi seuran kokoukselle kolmea
kunnia jäsentä. Seuran kokous valitsi seuran kunniajäseniksi Risto Oravan, Pekka Raunion ja Timo Hämäläisen.
15 Ilmoitus- ja muut asiat
Talkoot:
Risto Orava kertoi seuran perinteisistä joulukuusitalkoista. Hän
toivoo aktiivista talkoo-osallistumista seuran tärkeään varainhankintamuotoon. Paikalle toivottiin erityisesti nuoria.

16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.
Kokouksen jälkeen jaettiin kauden parhaille palkinnot ja seuran
mestaruuskilpailujen mitalit.

Jouni Tourunen
puheenjohtaja

Jenna Kuoppamäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu, __.__.2013

Risto Orava

Tauno Backman
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