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Lasna. 26 Helsingin Veteraanikeilaajien kerhon jasenta

1. Kokouksen avaus

Tapani Kiviranta avasi kokouksen klo 12.05

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi poytakirjantarkastajaa

Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Kiviranta, sihteeriksi Raija Laakkonen,
pOytiikirjantarkastajiksi Mikko Vainio ja Rainer Tuunela

3. Valitaan kaksi aantenlaskijaa

Aantenlaskijoiksi valittiin Mikko Vainio ja Rainer Tuunela

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus

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

5. Hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys

Kokouksen tyojarjestys hyvaksyttiin

6. Esitetaan tilinpaatos, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpaatos ja vuosikertomus kaytiin lapi. Juhani Mellin luki toiminnantarkastajan
antamanlausunnon

7. Paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpaatos vahvistettiin ja vastuuvapaus myonnettiin hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka jasenmaksun ja
toimintarahan suuruus



Hyvaksyttiin alkavan kauden toimintasuunnitelma seka tulo- ja menoarvio.
Jasenmaksuksi vahvistettiin 10¬ ja toimintarahaksi IS€/syksy 2021 ja kevat 2022

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Helsingin Veteraanikeilaajien kerhon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Tapani Kiviranta

10. Valitaan hallituksen jasenet, joko kaksi (2) tai kolme (3). Erovuorossa olevat jasenet
voidaan myos val ita uudelleen.

Toiselle kaudelle jatkavat Pertti Tapolaja Ari Tiainen
Valittiin erovuoroiset Christer Ehnlund, Leena Koivunen ja Raija Laakkonen kahdeksi
vuodeksi ja uusi hallituksen jasen Karl Nurmi vuodeksi Erkki Rannon tilalle.
Leena Koivunen jatkaa hallituksessa niin kauan kunnes hanelle loytyy seuraaja.

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaaja varatoiminnantarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajaksi Juhani Mellin ja varatoiminnantarkastajaksi
Rainer Tuunela

12. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat

Noudatamme viranomaisten suosittelemia koronavirusohjeita,
myos hallilla on ohjeet, miten siella toimitaan.

Liiga-60 pelataan kolmessa erassa eurooppalaisella pelitavalla kaksi henkiloa / rata

Kaytiin keskustelua Liiga-60 finaalista. Saatiin kaksi muutosehdotusta, miten
finaali voitaisiin pelata. Hallitus tekee oman ehdotuksen finaalista, joka laitetaan
ilmoitustaululle. Jasenet saavat ottaa kantaa uuteen ehdotukseen.

Jouko Kuossari osallistuu Veteraanien MM-kilpailuun.
Paatettiin antaa hanelle keilapalloon lahjakortti Pasi Uotilan
Strike Shop Bowlingiin laskua vastaa.

13. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 13.10
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