Kyröskala ry Vuosikokous
Aika: 08.03.2016 klo 18.00 paikka: Lounaskahvila TeePee Kärrypolku 7 Hämeenkyrö
1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja Helena Näsiaho avasi kokouksen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: työjärjestys hyväksyttiin. Eero Peltomaa halusi
luettavan
ääneen edelläs vuoden vuosikokouksen pöytäkirjan joka myös pyynnön jälkeen luettiin, ei
huomautettavaa.
4. Kokousvirkailijoiden valinta: Valitaan kokoukselle virkailijat:
Puheenjohtaja : Pertti Järvelin
Sihteeri : Helena Näsiaho
2 pöytäkirjan tarkistajaa: Eero Peltomaa ja Jutta Lingren
2 ääntenlaskijaa : Eero Peltomaa ja Jutta Lingren
5. Ilmoitusasiat: seuran moottorikelkka on myyty korkeimman tarjouksen tehneelle 550 € rekineen.
Tarjouksen teki Reino Lehto.

6.

Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus: Helena Näsiaho luki toimintakertomuksen läpi.
Vartiaisen Veikko totesi ääneen, että kertomus oli hyvä, ei muuta huomautettavaa.

7.

Käsitellään vuoden 2015 tilit: Ari Kaurahalme luki tilit läpi. VeikkoVartiainen kysyi Häme-cupin
Mainosten myynnin tuoton, Ari kertoi hänelle summat. J. Peltonen kysyi miksi niin vähän voittoa
Häme-cupissa. Puheenjohtaja kertoi sen johtuvan siitä, että kylpylä eväsi meiltä kahvion myynnistä
Kaiken muun paitsi makkaran myynnin, tämä vaikutti huomattavasti kahvion myyntiin.

8.

Luetaan toiminnantarkastuslausunto ja toiminnantarkastuskertomus: Ari Kaurahalme luki
lausunnot läpi. Ei kysyttävää, eikä huomautettavaa.

9.

Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle:
Vartiainen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, ei eriäviä mielipiteitä. Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle.

10

Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017: päätettiin mennä
edellisvuoden maksuilla.

11. Vuoden 2016 toiminta ja kustannusarvio: Ari Kaurahalme luki toiminta- ja kustannus
arviot läpi, menoja noin 22000€. Vartiainen kysyi tarkemmin Taivassalon kuluista ja sai siihen
selvityksen, ei muuta kysyttävää.
12.

Johtokunnan jäsenten vaalit: ehdotettiin johtokunnan jäseniksi ja myös valittiin seuraavat 7
henkilöä: Helena Näsiaho, Petteri Järvelin, Jutta Lingren, Jaakko Jouti, Ari Kaurahalme, Sari lähde

ja
Leena Suonpää. Varajäseniksi valittiin Juhani Kytöviita ja Jari Kankaansivu jotka kutsutaan
paikalle kun varsinainen jäsen on estynyt.

Vuoden 2016 toimitsijat:
Puheenjohtaja Helena Näsiaho
Varapuheenjohtaja Pertti Järvelin
Sihteeri Sari Lähde
Rahastonhoitaja Ari Kaurahalme
Mökkivastaavasta käytiin tiukkaa vääntöä: ensin ehdotettiin Vartiaisia, mutta selvisi, että he
olivat valmiita luopumaan tehtävästä. Veikko Vartiainen ehdotti mökin vuokraaja pariskuntaa
Kuusistoa ja toisena ehdotettiin Juhani Kytöviitaa. Kuusiston pariskunnasta tuli useampi eriävä
Mielipide , myös kannatusta päädyttiin avoimeen äänestykseen Kuusistot 8 ääntä, Kytöviita 15
ääntä, Kytöviita valittiin mökkivastaavaksi.
12.

Kulukorvaukset, seuraaville toimitsijoille: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, atkvastaava, ravintovastaava, Häme-cup tulospalvelunhoitaja, Häme-cup edustaja ja
Mökkivastaavaa , mitä ehdotetaan kulukorvaukseksi, ollut jo vuosia 150€. Päätettiin pitää
edelleen
150 € per toimitsija. Sihteerille vain yksi kulukorvaus vaikka toimii myös atk-vastaavana.
Kaurahalme selvittää tämän hetken kilometrikorvauksen suuruuden.

14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit: ehdotan toiminnan tarkastajaksi
Seppo Kivimäkeä joka on lupautunut tehtävään. Kivimäki valittiin, varalle ehdotettiin Lasse
Liukkoa, joka myös valittiin.
15.

Jäsenten tuomia asioita kokoukseen:
Veikko Vartiainen ei hyväksynyt, että kultapilkki
ilmoituksessa oli maininta perinteinen koska kisa on ollut vuosia 5 ahvenen kisa. Hänelle
kerrottiin, että pelkästä ahven kisasta oli tullut pyyntöjä jäseniltä, joten päätettiin kokeilla
sitä tällä kertaa. Näsiaho toi julki, että 11.3 tarvitaan talkoolaisia kun viedään Mahnalan
Ala-asteen oppilaita Miharin lahdelle pilkille.
Vartiainen ehdotti jäsenille silakkapilkille menoa toukokuulla, asia otetaan johtokunnassa
harkintaan. Ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä jos järjestetään. Ehdotettiin myös
järjestettäväksi
erilaisia kalan käsittely- ja valmistus tempauksia.
Järvelin toi esille ehdotuksen, että johtokunta saisi valtuudet hakea ja tehdä vuokrasopimuksen
mukavuuksilla olevasta mökistä jäsenten käyttöön. Vanha vuokramökki alkaa olla huonossa
kunnossa, eikä vastaa nykyajan tarpeita, Myös jäsenet voivat kysellä ja ehdottaa johtokunnalle
sopivista mökeistä. Mökin tulisi sijaita n 200 km Hämeenkyröstä.
Vuosivuokra saisi olla 5000 - 7000 €. Vanhan mökin vuokrasopimus on irtisanottava helmikuun
loppuun mennessä. Vanhan vuokrasopimuksen on allkirjoittanut Helinin Matti. Seuraavan
Mökin vuokrasopimuksen allekirjoittaa puheenjohtaja yhdessä joko varapuheenjohtajan tai
rahastonhoitajan kanssa.

16.

Kokouksen päättäminen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.38
------------------------------------------------

puheenjohtaja Pertti Järvelin

pöytäkirjan tarkastajat

--------------------------------------------------

sihteeri Helena Näsiaho

---------------------------------

-------------------------------------

Jutta Lingren

Eero Peltomaa

