Turun Hayashi ry:n vuosikokous

Pöytäkirja 5.4.2017

Aika: 3.4.2017 klo 19:30
Paikka: Three Beers, Turku
Läsnä:
Jesse Savo
Tuukka Muroke
Tero Säntti
Ville Haikonen
Olli Koskivaara
Johanna Tuominen
Jaakko Virtanen
Mika Grönroos
Tuomo Komulainen (saapui kohdan 6 aikana)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jesse Savo avasi kokouksen 19:36
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Johanna Tuominen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Jaakko Virtanen ja Mika Grönroos. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hallituksen varapuheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.
5. Tilinpäätöksen esittely, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus kokoukselle. Varatoiminnantarkastaja
Tero Säntti oli kokouksessa paikalla, eikä ollut löytänyt huomautettavaa yhdstyksen
toiminnasta.
Vuosikertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuu velvollisille.
7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Tilinpäätöksen pohjalta päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Toimintasuunnitelmaa ei
käsitelty.
Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017 10 euroa, juniorijäsenet 5 euroa

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Yhdistys on kokouksessaan 25.4.2016 hyväksynyt uudet säännöt ja päättänyt sääntöjen
lähettämisestä PRH:lle.
Säännöt ovat PRH:lla käsittelyssä mutta koska yhdistys on kokouksessaan 25.4. ne
hyväksynyt niin päätettiin valita hallitus uusien sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jesse Savo, varapuheenjohtajaksi Pekka Rantala
(Pekka Rantala ilmoittanut vanhalle hallitukselle olevansa käytettävissä myös uuteen
hallitukseen) sekä talousvastaavaksi / sihteeriksi Johanna Tuominen. Hallituksen
varajäseneksi valittiin Tuukka Muroke.
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajaksi Tero Säntti ja ja varatoiminnantarkastajaksi Tuomo
Komulainen
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia
Ei muita käsiteltäviä asioita.
Kokouksen puheenjohtaja Johanna Tuominen päätti kokouksen kello 19:50

Pöytäkirjan vakuudeksi

---------------------------------------------- -----/------ 2017
Johanna Tuominen, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi

--------------------------------------------- -----/----- 2017
Jaakko Virtanen, pöytäkirjantarkastaja

--------------------------------------------- ------/------2017
Mika Grönroos, pöytäkirjantarkastaja

