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KEVÄTKOKOUS 2017
Aika:

26.4.2017, klo 19.00.

Paikka:

Urheilukeskus, kokoustila 3, Salpausselänkatu 8, Lahti

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:
Sanna Pyykönen, pj
Nina Klinga, taloudenhoitaja/sihteeri
Seppo Aaltonen
Tuija Heiskanen
Ari Lahtela
Muut:
Ilkka Valtasaari, toiminnantarkastaja
Tatu Saarinen, kilpailupäällikkö
Hanna Suontama-Heinonen
Jenni Marjanen
Ida Pyykönen

1
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Sanna Pyykönen avasi kokouksen klo 19.00 ja toivotti kaikki
tervetulleiksi kokoukseen.
2
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Pyykönen ja sihteeriksi Nina Klinga. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Seppo Aaltonen ja Tuija Heiskanen, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
3
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Kokouksen läsnäolijat ovat kaikki Lahden judoseuran jäseniä ja jäsenmaksun maksaneita.
Kaikki osallistujat ovat äänioikeutettuja jäseniä pois lukien Ida Pyykönen.
4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Sääntöjen 9 § mukaan kutsu on annettava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on
toimitettu seuran netti- ja facebook-sivuille jäsenten luettavaksi ja se on ollut dojon
ilmoitustaululla määräaikaan mennessä.
5
Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
5.1

Päätös

Pj Sanna Pyykönen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus on pientä
stilisointia vaille valmis, jonka jälkeen se julkaistaan seuran nettisivuilla.
Merkittiin toimintakertomus vuodelta 2016 kuulluksi.
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5.2

Päätös

Taloudenhoitaja Nina Klinga esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016. Vuoden 2016 tilinpäätös oli
8 394,35 euroa ylijäämäinen. Budjetoitu tulos vuodelle 2016 oli 0 euroa. Tilikauden ylijäämään
vaikutti mm. se, että seura järjesti useamman kisan kuin edellisenä vuotena sekä sai Lahden
kaupungilta ja Päijät-Hämeen SVUL:n seuratukirahaa.
Merkittiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä tasekirja kuulluksi.

6
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Toiminnantarkastaja Ilkka Valtasaari on tarkistanut ja hyväksynyt vuoden 2016 kirjanpitokirjat,
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toiminnantarkastaja luki ääneen tarkastuskertomuksen
yleiskokouksessa oleville jäsenille.
Hanna Suontama-Heinonen esitti yleiskokouksessa oleville jäsenille, että Lahden Judoseura
ry:n hallitukselle myönnetään vastuuvapaus vuoden 2016 tileistä.
Päätös

Yleiskokous vahvisti ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 sekä
myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2016 tileistä ja tilikirjoista.

7
Jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 1.9.2017–31.8.2018
Hallitus esittää seuran yleiskokoukselle, että harjoitusmaksut pysyvät vuoden 2016 tasossa eli
1.9.2017–31.8.2018 jäsen- ja harjoittelumaksut ovat:
Jäsenmaksun osuus on 100 euroa ja harjoittelumaksut näin ollen ryhmittäin ovat;
Aikuiset, esim. kuntoilijat ja kilpailijat 300 euroa (sis. jm)
Alle 16 v 250 euroa (sis. jm)
Yli 16 v ja opiskelijat 250 euroa (sis. jm)
Sovellettujudo 200 euroa (sis. jm)
Muksujudo 120 euroa/1/2 kautta, jatkokausi 100 euroa
Perhejudo 100 euroa+1 hlön harjoittelumaksu (iästä riippuen)
Aikuisten peruskurssi 350 euroa (sis. jm+ puvun)
Junnujen peruskurssi 300 euroa (sis. jm+ puvun)
Kannatusmaksu 100 €/hlö
Kannatusmaksu ei sisällä liiton vakuutusta, joten näin ollen siitä ei tilitetä Judoliitolle mitään,
eikä siihen myöskään näin ollen sisälly Judoliiton Judolehteä. Kannatusjäsenellä on
osallistumisoikeus seuran kokouksiin, mutta ei äänioikeutta.
Päätös

Hyväksyttiin hallituksen esitys kauden 1.9.2017–31.8.2018 jäsen- ja harjoittelumaksuista.

8
Muut asiat
Hallitus ei esitä muita asioita vuosikokoukselle.
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9
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.
Vakuudeksi

Sanna Pyykönen
puheenjohtaja

Nina Klinga
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Seppo Aaltonen

Tuija Heiskanen

