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Squashnallet ry
www.squashnallet.com

VUOSIKOKOUS
Aika: 2015-03-28 klo 15:00
Paikka: Porin Urheilutalo
Läsnä: Jani Stengård, Teemu Joutsi, Mika Männistö, Eemeli Lappalainen, Jonne Stengård, Tuomas Kuuluvainen, Mia
Stengård, Severi Stengård, Roosa Joutsi, Jemina Stengård, Kamilla Stengård
1. Kokouksen avaaminen

Jani Stengård avasi kokouksen klo 15.07
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Joutsi ja sihteeriksi Jonne Stengård
pöytäkirjantarkastajiksi Jani Stengård ja Eemeli Lappalainen. Ääntenlaskijat päätettiin valita
tarvittaessa.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten kokous
todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Kohta käsitelty
6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus myönnetty
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Toimintasuunnitelma vahvistettu, tulo- ja menoarvio läpikäyty ja jäsen- ja kenttämaksun
suuruus hyväksytty.
Aikuisten maksuista päätettiin kaudesta 2015-2016 seuraavasti:
■
■
■
■

Vuoden jäsenmaksu 30€
Koko vuoden pelimaksu 210€ sisältää jäsenmaksun
Kahdessa erässä maksettuna 135€ + 105€ sisältää jäsenmaksun
Puolivuotta 135€ sisältää jäsenmaksun

LadySquash maksuista päätettiin kaudesta 2015-2016 seuraavasti:
■ Vuoden jäsenmaksu 30€
■ Koko vuoden pelimaksu 105€ sisältää jäsenmaksun
■ Kahdessa erässä maksettuna 83€ + 53€ sisältää jäsenmaksun
■ Puolivuotta 83€ sisältää jäsenmaksun
Junioreiden maksuista päätettiin kaudesta 2015-2016 seuraavasti:
■
■
■
■

Vuoden jäsenmaksu 10€
Koko vuoden pelimaksu 100€ sisältää jäsenmaksun
Kahdessa erässä maksettuna 50€ + 50€ + jäsenmaksu
Puolivuotta 50€ + jäsenmaksu
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Kannattajajäsenmaksu
■ Jäsenmaksu koko kaudesta 30€ tai enemmän
Pelivuoroista päätettiin seuraavasti:
■
■
■
■
■

Aikuisilla kaksi tunnin pelikertaa viikossa maanantaina ja keskiviikkona
Ladysquash 1 pelikerta viikossa
Junioreilla 2 pelikertaa viikossa, joista toinen ohjattu
Kaikilla kuukausikisat noin 10 kertaa kaudessa
Pelivuorojen muutokset mahdollisia hallituksen päätöksellä esim.
○ Seuravuorojen siirto eri päiville
○ Ilmoittautumismenettelyn muutokset kuten aikarajat ilmottautumiselle
■ Lisäksi lisenssipelaajilla on mahdollisuus ostaa pelivuoroja 5€ tuntihintaan
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
a. Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Jani Stengård.
b. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan lisäksi Mika Männistö
rahastonhoitajaksi. Muut jäsenet Eemeli Lappalainen (varapuheenjohtaja) ja Jonne Stengård
(sihteeri).
c. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Heikki Tyynysniemi ja Veijo Talarmo.
9. Toiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Kristiina Lankoski-Joutsi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin
Tuomas Kuuluvainen.
10. Muut esille tulevat asiat.
a. Seuran junioritoimintaan hankitaan harjoitteluvälineitä tarpeen mukaan
b. Junioreiden kansallisten ja kansainvälisten kilpailuiden osallistumismaksut ja

maajoukkueleiritykset maksaa seura kaudella 2015-2016. Muista rahallisista avustamisista
päättää seuran hallitus ja päätös tehdään seuran taloudellisen tilanteen mukaan
c. Portugalin EM-joukkuekilpailuun osallistuvat Atte Stengård ja Kamilla Stengård. Seura tukee
matkakuluja 300€ / osallistuja
d. Seura järjestää tarvittaessa perehdyttämiskursseja esim. TYKY toiminta
e. Reserviupseerikerhon jäsenille järjestetään squashin perehdytys kurssi syksyllä 2015. Vetäjänä

Veijo Talarmo ja seura maksaa kenttämaksut.
f. Tarjous uusille jäsenille kevät 2015 + ensi kausi yhteishintaan 210 eur
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi
klo 16:50
Vakuudeksi
______________________________
Puheenjohtaja Teemu Joutsi

_____________________________
Sihteeri Jonne Stengård
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Liitteet
1.
2.

Esityslista
Seuran säännöt

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
_____________________________
Jani Stengård

______________________________
Heikki Tyynysniemi

