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SYYSKOKOUS

Aika 4.12.2019 kello 12.51–15.56

Paikka Nanotiedekeskuksen luentosali YN121

Läsnä Samuli Tähtelä (varapuheenjohtaja)
Saku Riihijärvi
Oskari Saarimäki (kokouksen sihteeri/rahastonhoitaja)
Kirsi Mäki
Olli Väisänen
Pyry Runko

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.58.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkir-
jantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon varapuheenjohtaja ja sihteeriksi Oskari
Saarimäki. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Mäki ja
Olli Väisänen.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukses-
ta ilmoitettiin hyvissä ajoin, ja sitä mainostettiin käytävien ilmoitustauluilla
sekä kerhon Facebook-tilillä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Samuli Tähtelä esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Toimintasuunni-
telman mukaan kerho jatkaa toimintaan pitkälti samaan tapaan.

7. Esitellään talousarvio vuodelle 2020

Oskari Saarimäki esitteli vuoden 2020 talousarvion. Taloustilanne kohtalai-
nen. Johtokunta esitti, että jäsenmaksu muutettaisiin 5 e suuruiseksi, mutta
se kattaisi jäsenyyden aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Talousarvio hyväk-
syttiin.
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8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2020

Kellään ei ollut mitään johtokunnan esittämää jäsenmaksua vastaan, tai
uusia esityksiä asiaan liittyen. Päätetään, että vuodesta 2020 lähtien jäsen-
maksu on 5 e aina viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Liittymisaika on
ideana kirjoittaa tai leimata jäsenkorttiin, jolloin jäsenyyden pituus on helppo
tarkistaa myös jäsenen itsensä toimesta.

9. Päätetään johtokunnan palkkio vuodelle 2020

Erillistä palkkiota johtokunnalle ei ensi vuodelle, virkistystilaisuuteen budje-
toidaan 100 e.

10. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2020

Puheenjohtajaksi johtokunnalle ensi vuodelle valittiin Samuli Tähtelä. Johto-
kunnan jäseniksi valittiin Oskari Saarimäki, Pyry Runko ja Saku Riihijärvi.

11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varamies

Valitaan ensi vuoden tilintarkastajaksi Olli Väisänen ja Topi Löytäinen. Vara-
mieheksi valittiin Kirsi Mäki.

12. Muut esille tulevat asiat (META)

Mietittiin mahdollisuutta järjestää kevätkokous kevään saunaillan yhteydes-
sä.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 13. joulukuuta 2019

Samuli Tähtelä
(varapuheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)

Kirsi Mäki
(pöytäkirjantarkastaja)

Olli Väisänen
(pöytäkirjantarkastaja)


