
Helsin in Veteraanikeilaajat

VUOSI OKOUKSEN POYTAKIRJA

Aika:

alin keilahallin kabinetti

sen avaus

Kiviranta avasi kokouksen kIo 12.00

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Kivirantaja sihteeriksi Raija Laakkonen

3-4.Valitaan kaksi poytakirjan tarkastajaa, jotka toimivat myos aantenlaskijoina

Poytakirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa illintenlaskijoiksivalittiin
Viljo Kuronenja Rainer Tuunela

5. Todetaan kokouksen laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja paatosvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Talin keilahallin
ilmoitustaululla neljatoista paivaa ennen kokousta seka HBL:n intemet-sivuilla

6. Hyksytaan kokouksen tyojarjestys

Kokouksen tyojarjestys hyvaksyttiin

7. Esitetaan hallituksen vuosikeromus, kerhon tilinpaatos ja toiminnantarkastajien kertomus

Vuosikertomus ja tilinpaatos kaytiin lapi. Helvi Forsellluki toiminnantarkastajien antaman
lausunnon

8. Vahvistetaan tilinpaatos

Tilinpaatos vahvistettiin

9. PaatetiUintili- ja vastuuvapauden myontamisesta varainhoitajalle ja hallitukselle

Tili- ja vastuuvapaus myonnettiin varainhoitajalle ja hallitukselle

1O.Valitaankerhon hallituksen puheenjohtaja

Kerhon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Kiviranta



Valitaan muut hallituksen jasenet

Erovuorossa ovat: Erkki Ranto, Matias Valli ja Hannu Koskinen
Matias ValIi ja Hannu Koskinen ovat pyytaneet vapautqsta hallitustehtavista
Toiselle kaudelle jatkavat Raija Laakkonenja Leena Kdvunen seka Christer Ehnlund

Erkki Ranto, Kirsti Piipari ja Pertti Tapola valittiin hallituksen jaseniksi

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaaja heille kaksi varamiesta

Helvi Forsell ja luhani Mellin valittiin toiminnantarkastajiksi ja varalle valittiin
Viljo Kuronenja Rainer Tuunela

12. Hyvaksytaan alkavan kauden toimintasuunnitelma seka tulo- ja menoarvio

Alkavan kauden toimintasuunnitelma seka tulo- ja menoarvio kaytiin lapi ja hyvaksyttiin

13. Maarataanjasenmaksunja toimintarahan suuruudet alkavalle kaudelle

Jasenmaksuksi vahvistettiin 10,000 ja toimintarahaksi 15,00¬ /syksy 2018 ja kevat 2019

14. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Kerhon saantojen mukaan kohta kahtatoista (12) kaytetaan ja muutetaan saantoa nelja (4)
saannossa nyt " Liittymis- ja jasenmaksu" korjataan seuraavasti:

Jasenilta perittavan vuotuisen jasenmaksun ja kausikohtaisen toimintarahan

suuruudesta paattaa vuosikokous.

Kysytaan jasenilta, haluavatko he antaa sahkopostiosoitteen HVK:lle
Sahkopostiosoitteita kaytettaisiin jakelukanavana informaation jakamisessa

15. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 12.50

\

puheenjohtaja Tapani Kiviranta sihteeri Raija Laakkonen
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poytakirjantarkastajat Viljo Kuronen Rainer Tuunela




