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1. Kokouksen avaus

Kommodori avasi kokouksen 18:04

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
Valittiin Jarmo Holm puheenjohtajaksi

b) sihteeri
Valittiin Mikael Bergfors

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Erkki Schmidt ja Jukka Ahokas

d) ääntenlaskijat
e) Erkki Schmidt ja Jukka Ahokas

3. Todetaan

a) läsnäolijat
Kts. liite

b) äänioikeutetut jäsenet
Kts. liite

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ollut seuran sivuilla, facebookissa ja lähetetty myös jäsenpostissa.

5. Vahvistetaan seuraavaksi toimikaudeksi

a) liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Maksut pidetään ennallaan

b) hallituksen laatima tulevan vuoden talousarvioehdotus
Vahvistettiin hallituksen laatima talousarvio

c) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma

d) päätetään seuralle tulevista satama-, rekisteri- ja vierasmaksuista
Maksut pidetään ennallaan

6. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi seuran kommodori tai varakommodori vuoro vuosittain.
Ville Kurki erovuorossa.

Ville Kurki valittiin jatkoon.

7. Valitaan kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
Erkki Schmidt, Salla-Riikka Saarinen ja Jarmo Holm erovuorossa.

Erkki, Salla-Riikka ja Iiro Viljanen valittiin.

8. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Pessi Salmela, Henri Jefimoff ja Teea Laiho

9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa; tai
vaihtoehtoisesti valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (jos valitaan vain yksi, on valittava lisäksi
varatoiminnantarkastaja; toiminnantarkastajasta säännellään yhdistyslain 38 a §:ssä).

Valittiin Tuukka Ruoho – Tilintarkastusyhteisö Soinio & Co.
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10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

Päätettiin antaa hallitukselle valtuus toimihenkilöiden valintaan

11. Valitaan edustajat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenliiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan
hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet valita henkilöt kokouksiin

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei palkkiota, tilintarkastajalle kohtuullinen korvaus.

13. Päätetään millä tavoin kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenten tiedoksi saatetaan

Kotisivut, jäsenposti, ja facebook

14. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty
hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta

Ei esityksiä.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 18:25


