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Pöytäkirja

Äänioikeutetut läsnäolijat:
Ilkka Mattila, Tiia Kekkonen, Jussi Määttä, Paavo Pietarila, Ari Kauppi, Saammal Morottaja, 
Markus Hietava

Liitteet:
Ehdotukset kevätkokouksen esityslistaksi, taloustoteumaksi vuodelle 2005 ja 
toimintakertomukseksi vuodelle 2005

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Mattila avasi kokouksen klo 17:34.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous  todettiin  lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi.  Kokouksesta  oli  tiedotettu  asianmukaisesti  ja 
hyvissä  ajoin  kaikille  hallituksen  jäsenille.  Paikalla  oli  puheenjohtajan  lisäksi  kuusi  hallituksen 
jäsentä.

3§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellinen  kokous  pidettiin  26.2.2006.  Pöytäkirja  oli  lähetetty  hallituksen  sähköpostilistalle. 
Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

5§ Kevätkokouksen papereiden hyväksyminen

Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista, taloustoteuma vuodelle 2005 ja toimintakertomus vuodelle 
2005.

6§ Edustaja liiton kevätkokoukseen ja hallitukseen

Suomen  Go-Liiton  kevätkokous  pidetään  Joukkue-SM-turnauksen  yhteydessä  22.-23.4. 
Turnaukseen  osallistuvat  hallituksen  jäsenistä  Antti  Törmänen  ja  Jussi  Määttä,  jotka  myös 
osallistuvat OGP:n edustajina liiton kevätkokoukseen. Antti ja Jussi tekevät keskenään tarvittavat 
päätökset asiasta.

7§ Talous

Edellisen pöytäkirjan jälkeen yhdistys on saanut 8 euroa lisää, joten yhdistyksellä on nyt 419,50 
euroa.

8§ Jäsenasiat

Yhdistyksellä on 26 jäsentä.



9§ Tiedotus

Todettiin,  että  yhdistyksen  jäsentiedotesähköpostilista  ja  yhdistyksen  omaa  sähköpostiosoite 
luodaan kuten aiemmin päätettiin. Jäsentiedotelistan luomista varten tarvitaan jäsenlista.

10§ Tulevat tapahtumat

Ei uusia tapahtumasuunnitelmia.

11§ Menneet tapahtumat

Yhdistys ei ole järjestänyt tapahtumia edellisen kokouksen jälkeen.

12§ Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin  yhdistyksen  mahdollisesti  tulevaisuudessa  tarjoamasta  matka-avustuksesta. 
Nimitettiin  Saammal  Morottaja  yhdistyksen  matkavastaavaksi.  Hän  kerää  jo  ennen  matka-
avustusmahdollisuuden selviämistä kuitteja mahdollisilta tukea myöhemmin saavilta, ja pitää kirjaa 
Oulun ulkopuolisiin turnauksiin osallistuvista.
Oulun Lyseon lukioon on perustettu go-kerho. Sitä on ollut järjestämässä etenkin hallituksen jäsen 
Antti  Törmänen,  joka  opiskelee  Lyseossa.  Lyseo  hankkii  kerholle  aloittelijoille  soveltuvia 
pelivälineitä. Tilavuokriin OGP:n turnauksia varten kerho ei voi vaikuttaa. Antti Törmänen selvittää 
muiden OGP:n jäsenien mahdollisuuksia Lyseolla pelaamiseen.

13§ Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Oulun Kevätturnauksen yhteydessä (15.-16.4.)

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:59.

___________________________ ___________________________
Ilkka Mattila Jussi Määttä
Puheenjohtaja Sihteeri


