Tuohikotin Rannanpojat Ry – Vuosikokous 2016
Tuohikotin Paloasemalla maanantaina 13.6.2016 klo 18:30

1.

Avataan kokous.
Puheenjohtaja Henri Rantakaulio avasi kokouksen klo 18.34

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat.
Puheenjohtajaksi valittiin Henri Rantakaulio, sihteeriksi Henri Kukkola,
pöytäkirjantarkastajaksi nimettiin Antti Lantta ja Kimmo Kola.
Ääntenlaskijoiksi suostuivat Juha Tuhkalainen ja Mikko Pyöriä.

3.

Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.
Todettiin kaikki läsnäolevat äänioikeutetuksi.

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Esitetään menneen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto.
Puheenjohtaja Henri Rantakaulio esitteli menneen tilikauden
vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä luki toiminnan tarkastajan
lausunnon.

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille.

7.

Vahvistetaan meneillään olevan tilikauden toimintasuunnitelma,
jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle jäsenelle ja
kannattajajäsenelle, sekä tulo –ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi.
Tilikauden toimintasuunnitelma vahvistettiin. Päätettiin 5€ suuruisesta
jäsenmaksusta varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenien maksua ei

päätetty ottaa käytäntöön. Päätettiin myös tarkistaa ja päivittää
jäsenrekisteri jäsenmaksun keräämisen yhteydessä. Tulo – ja menoarvio
seuraavaksi tilikaudeksi vahvistettiin.
8.

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, muut johtokunnan jäsenet ja toiminnantarkastaja sekä
tämän varamies.
Puheenjohtajaksi valittiin Henri Rantakaulio ja varapuheenjohtajaksi Ari
Oinas. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Henri Kukkola ja muut
johtokunnanjäseniksi valittiin Kimmo Kola, Antti Lantta ja uutena
jäsenenä Henri Paukkunen. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Juha
Rantakaulio ja tämän varamieheksi Tero Kukkola.

9.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 Tiliasiat
- Päätettiin tukea johtokunnan laatimaa tilien uudelleen
organisointia. Siirrytään nykyisen kolmen tilin järjestelmän
sijasta yhteen tiliin.
 Talkoorahat
- Päätettiin tukea johtokunnan tekemää ratkaisua
talkoorahojen jaosta, joka menee seuraavasti: Kirkkoveneen
huolto n.750€, soutupaidat ja huivit n.350€,
salibandyporukan 4 hlö 50€/hlö/kausi alennus, Valtteri Kolalle
jääkiekkoon polvisuojukset n. 35€, Tulostaulun kunnostus
n.400€. 2500€ jää säästöön seuran tilille.
 Elokuun talkoot
- Päätettiin tukea johtokunnan päätöstä ja ottaa vastaan Pinar
Oy:n tarjoamat lommaustalkoot.
 Veneensäilytyskatos
- Päätettiin rakentaa veneensäilytyskatos, jonka rakentamista
johtokunta oli jo kokouksessaan puoltanut.
 Elokuun TuohiDay 2016
- Päätettiin järjestää kyseinen tapahtuma johon ajankohdaksi
ehdotettiin 6.8 tai 7.8, lopullinen ajankohta päätetään

myöhemmin muiden tapahtumassa mukana olevien
yhdistysten kanssa.
 Veneen huolto
- Ari Oinas lupautui hoitamaan veneen kunnostuksen.
Pyrkimyksenä on jättää vene suoraan Sulkavan Souduista
Parkkisen veneveistämölle huoltoon.
 Trailerin katsastus
- Päätettiin valtuuttaa Juha Rantakaulio hoitamaan trailerin
katsastuksen kuten aikaisempinakin vuosina.
 Jääkiekkokaukalon hoito ja ydinryhmän johtajan valinta
- Jääkiekkokaukalon hoidosta vastaavaksi henkilöksi päätettiin
valita Toni Kola jonka työtä ohjaavana esimiehenä toimii
johtokunnan jäsen Kimmo Kola.
 Rantatoimikunnan Rannanpoikien vastaavien valinta
- Päätettiin valita johtokunnan jäsen Juha Tuhkalainen ja
Mikko Lantta vastaaviksi rantatoimikuntaan.
10.

Päätetään kokous.
Puheenjohtaja Henri Rantakaulio päätti kokouksen klo 19:23
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