
Turun Hayashi ry Pöytäkirja
Vuosikokous 28.3.2010

Aika: 18.3.2010 klo. 19:00
Paikka: Three Beers

Läsnä: Joonas Tyystjärvi
Tero Säntti
Johanna Tuominen 
Jouni Valkonen
Antti Soukka
Jaakko Virtanen
Kim Grönholm (saapui kohdan 11 aikana)
Valentin Soloviev (saapui kohdan 11 aikana)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19.13.

.     
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
    

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joonas Tyystjärvi ja 
sihteeriksi Johanna Tuominen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta
Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa.

5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen esittely
Tilinpäätös esitettiin kokoukselle.

6. Talousarvion käsittely ja jäsenmaksun suuruus
    Käsiteltiin kerhon talousarvio ja päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2010. 

Kerhon jäsenmaksuksi päätettiin 10 €
    varusmiehet/siviilipalvelusmiehet/juniorit 5 €.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
Vahvistettiin kerhon kirjanpito.

8. Vuosikertomus 2009
Kerhon vuosikertomus esitettiin kokoukselle.



9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

10. Uuden hallituksen valinta: PJ, varaPJ, taloudenhoitaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joonas Tyystjärvi, 
varapuheenjohtajaksi Jaakko Virtanen sekä taloudenhoitaja/sihteeriksi Antti 
Soukka.

11. Muut esille tulevat asiat:

Keskustelua Turkusarjasta:

Kokouksessa esitettiin alitasoitusten käyttöönottoa. Asiasta keskusteltiin ja 
päädyttiin pitämään sarja nykyisellään. Tämän lisäksi keskustelua käytiin 
sarjan mahdollisesta laajentamisesta sekä sarjaformaatin tarjoamisesta 
ulkopaikkakuntalaisille. Turkusarja päätettiin jättää ennalleen mutta muille 
paikkakunnille voidaan tarvittaessa tarjota apua oman vastaavanlaisen 
sarjan perustamiseen. 

Conklaavi 10.-11.4.2010
Keskusteltiin turnausjärjestelyistä ja päätettiin että turnaus pelataan 
käyttäen virallisia tasoituksia. Peliaika 30 min + byoyomi 5 min /25 kiveä.
Paritus on vapaa (ei useampaa peliä saman vastustajan kanssa) ja tuloksia ei 
lähetetä EGF:ään. 
Palkinnot tulevat conin järjestäjän toimesta. 
Tarkempi aikataulu myöhemmin wikiin.
Turnaus pidetään lauantaina 10.4.

     
            Kirsikankukkacon 15.-16.5.2010:

Hayashi tulee osallistumaan tapahtumaan pitämällä esitelmän go:n 
historiasta.

            Kansallinen go-turnaus kesäkuussa 

Alustavasti 19.-20.6.

            Turun Mestari 2010

Turun mestaruussarjan paikkajako 2010:
 Turun mestari 2009
 Kaksi parasta turkulaista joilla ei ole paikkaa mestaruussarjaan 

kesäkuun turnauksesta
 Turkusarjan perusteella paikka yhdelle.
 Karsintaturnauksen kaksi parasta. 



Keskusteltiin karsitaturnauksen paikasta. Esille tulivat Vimma sekä VY. Asiaan 
palataan lähempänä turnausta.

Lopuksi kaikki kannattivat pikkuturnausten järjestämistä silloin tällöin peli-iltojen 
yhteydessä. 

12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:08.


