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Squashnallet ry
www.squashnallet.com

VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

2020-03-16 klo 17:00
Porin Reserviupseerikerho, Uusikoivistontie 83, Pori.
Eemeli Lappalainen
Heikki Tyynysniemi
Jonne Stengård
Mika Männistö
Timo Walli

1. Kokouksen avaaminen

Jonne Stengård avasi kokouksen klo 17:02.
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonne Stengård ja sihteeriksi Eemeli Lappalainen
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Walli ja Mika Männistö. Ääntenlaskijat päätettiin valita
tarvittaessa.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin yli 7 päivää ennen kokousta jäsenistölle ja
alaikäisten jäsenten vanhemmille. Myös Squash-Nallejen verkkosivuilla kutsu ja
esityslista (ilmoitettu 19.3.2019), joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytty.
5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa.
6. Käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta

2019
Käsiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 2019 vastuullisille
toimijoille.
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8. Käsitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun

suuruus
• Toimintasuunnitelma vahvistettu.
• Tulo- ja menoarvio. Koronaviruksen takia tulo- ja menoarviota ei käsitelty. Annetaan
hallitukselle valtuudet toimia olosuhteiden mukaisesti.
• Jäsen- ja kenttämaksut läpikäyty ja vahvistettu. Alustavasti ei muutoksia maksuihin.
Maksuja voidaan tarkastaa, kunhan koronavirusepidemia selviää.
Kansainvälisiin kisoihin voidaan maksaa avustusta ainoastaan, jos avustuksia kisoihin on
haettu ja saatu.
Pelivuoroista päätettiin seuraavasti:
Seuravuorolaiset
Kauden jäsenmaksu 60 €
Koko kauden pelimaksu 260 € (sisältää jäsenmaksun)
Kahdessa erässä maksettuna 150 € + 140 € (sisältää jäsenmaksun)
Puolikautta 160 € (syys- tai kevätkausi) (sisältää jäsenmaksun)
Sisältää mahdollisuuden osallistua seurailtoihin ja seuran sisäisiin kilpailuihin.
Kevennetty kausimaksu 200 € (sisältää yhden pelikerran viikossa ja jäsenyyden
- pelipäivää ei voi vaihdella, vaan sen on oltava sama viikonpäivä läpi kauden)
Oma vakiovuoro kaudeksi 300 € (sisältää yhden jäsenyyden), kaikkien kenttää
käyttävien oltava Squash-Nallet ry:n jäseniä.
LadySquash
Kauden jäsenmaksu 60 €
Koko kauden pelimaksu 125 € (sisältää jäsenmaksun)
Kahdessa erässä maksettuna 85 € + 65 € (sisältää jäsenmaksun)
Puolikautta 90 € (syys- tai kevätkausi)(sisältää jäsenmaksun)
Sisältää pelivuoron kerran viikossa ja ilmaisen osallistumisen seuran sisäisiin kilpailuihin.
Juniorit
Kauden jäsenmaksu 50 €
Koko kauden pelimaksu 190 € (sisältää jäsenmaksun)
Kahdessa erässä maksettuna 110 € + 100 € (sisältää jäsenmaksun)
Puolikautta 120 € (syys- tai kevätkausi)(sisältää jäsenmaksun)
Sisältää pelivuoron kahdesti viikossa ja ilmaisen osallistumisen junioreiden kk-kisoihin
(n. 10 krt kaudessa)
Juniorit saavat täyden pelioikeuden seurailtoihin maksamalla 50 € lisämaksun.
Kannattajajäsenet
Vuoden jäsenmaksu 60 € tai enemmän.
Sisältää oikeuden osallistua sääntömääräisiin kokouksiin äänellisenä jäsenenä.
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9. Päätetään haettavista tuista

Haetaan Porin kaupungin KV- ja nuorten toiminta-avustusta.
10. Hallituksen puheenjohtajan, 3 varsinaisen jäsenen ja varajäsenten valinta
•
•

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Jonne Stengård.
Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan lisäksi Mika Männistö
rahastonhoitajaksi. Muut jäsenet Teemu Joutsi (varapuheenjohtaja) ja Timo Walli.
Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Timo Seilo ja toiseksi varajäseneksi Mia
Stengård.
Toiminnanjohtajaksi valittiin Eemeli Lappalainen.

•
•

11. Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Rauno Lehtonen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin
Esa Mäkisalo.
12. Muut esille tulevat asiat

a. Päätetään edustusjoukkueiden osallistumisista kilpasarjoihin.
SquNa pelaa miesten II-divaria kaudella 2019-2020. Joukkueenjohtajana Timo
Seilo. Naisten joukkueet osallistuvat yhdellä tai kahdella joukkueella SMsarjaan/I-divariin. Joukkueenjohtajina Teemu Joutsi ja Timo Seilo.
b. Seuran nimenkirjoitusoikeudet säilytetään Mika Männistöllä ja Jonne Stengårdilla.
c. Junioreiden EM-kisa-avustus
EM-kisoihin lähteviä pelaajia tuetaan max. 300 €/pelaaja todellisten
kustannusten kattamiseksi.
13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä. Kokous päättyi
klo 17:53.
Vakuudeksi
______________________________
Puheenjohtaja Jonne Stengård

_____________________________
Sihteeri Eemeli Lappalainen

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
_____________________________
Timo Walli

______________________________
Mika Männistö

