
HBL:n kevatkokous

POYTAKIRJA

Helsingin Bowlingliitto ry:n vuosikokous torstaina 24.5.2017 klo 18.00Talin Keilahalli
(Huopalahdentie 28, 00350 Helsinki)

1. Kokouksen avaus
Liiton pj Kaj Kerbs avasi kokouksen klo 18.01 onnitellen liiton kunniapuheenjohtaja Jorma Pailokaria 70-
vuotlspaivan johdosta.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Kaj Kerbs ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Risto Sp~ra.

3. Valitaan kaksi poytakirjantarkastajaa seka kaksi aantenlaskijaa
POytakirjantarkistajiksivalittiin City B:n Kirsi Turkki ja HW:n Rolf Carlsson. paatettiin etta he toimivat
tarvittaessa myOsaantenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin saantOjenmukaan koolle kutsutuksi. Kutsu lahtanyt 10 paivaa ennen kokousta tiedoksi
seuroille.
Lasna 14 seuraa, joilla 43 aanta. Osallistujat pOytakirjanlopussa.
Lisaksi lasnaolo- ja puheoikeudella liiton kunnia-pj Jorma Pailokari.

5. Kasitellaan ja hyvaksytaan toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle
Toiminnanjohtaja esitteli suunnitelma paakohdittain.
Muutamalla tarkentavalla kysymyksella hOystettynaesitys hyvaksyttiin hallituksen klrjolttarnassa
muodossa.

6. Paatetaan jasenmaksun suuruudesta
pAATOS: Lisenssimaksuun 1 euron korotus 33 euroon. SKLn maksun kanssa 70 euroa
Seuramaksu on edelleen 70 euroa. SKL:n maksun kanssa 160 euroa
Juniorilisenssi maksaa 9 + 12 euroa.
Ensilisenssi 16 euroa (6 + 10)

7. Hyvaksytaan tulo- ja menoarvio seuraavalle kaudelle
Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion. Hyvaksyttiin esitetyssa muodossa.

8. Valitaan liiton puheenjohtaja ja 2 jasenta johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle.
Liiton pj Kaj Kerbs oli erovuorossa. Hanet valittiin yksimielisesti jatkokaudelle.
PJ:n toimikausi on 1.7.2018-30.6.2020
Erovuorossa olivat Kaarina SvanstrOmja Markku Pennanen. Muita ehdokkaita ei tullut ja erovuorossa
olevat jatkavat toimikauden 1.7.2018-30.6.2021.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Nykyiset KHT-tarkastajat Markku Koskela ja Riku Karna ovat kaytettavissa.
ESityshyvaksyttiin ja liiton nykyiset tilintarkastajat jptkavat. Heilla on tarvittaessa omat varamiehet.

10. Saantomuutos
Hallitus esitti saantOmuutostatoimintasaantOjenkohtaan 7.
Kullakin jasenella on liiton kokouksissa yksi aani kutakin alkavaa 10 aktiivijasenta kohti.
muutettavaksi muotoon:
Kullakin jasenella on yksi (1) perusaani ja yksi (1) lisa-aani kutakin alkavaa 10 lisenssipelaajaa kohti.
ESityshyvaksyttiin yksimielisesti



11. MiUirataan hallituksen jasenille seka tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien
palkkioiden suuruus.
pAATOS: Hallitus ei saa kokouksistaan palkkioita.
pAATOS: Tilintarkastajille korvataan kulut kohtuullista laskua vastaan

12. Kokouksen paattaminen
Kokous paattyi klo 18.51
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