
POYTAKIRJA

Lahden Radioamatöörikerho ry:n OH3AC sääntömääräinen vuosikokous.

Paikka: Kerhohuone Radiomäellä

PVM ja aika: 22.02.2010 klo. 18.30 alkaen

Läsnä: oheisen osallistujalistan mukainen määrä jäseniä + l kpl ulkopuolisia henkilöitä

1. Kokouksen avaus

Lahden Radioamatöörikerho ry:n puheenjohtaja Pekka Mielonen avasi kokouksen
klo. 18.40

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina tarvittaessa.

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kai Aho OH2PR.
Valittiin kokoukselle sihteeriksi kerhon sihteeri Veijo Saarinen OH3FMF.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi:
Pentti Lareva OH3TY
Harri Taivalmäki OH3UP

4. Vahvistetaan esityslista.

Vahvistettiin esityslista ilman muutoksia.

5. Vahvistetaan vuoden 2009 toimintakertomus.

Puheenjohtaja Kai Aho luki pääpiirteittäin eri kohtia toimintakertomuksesta.
Muutettiin tapahtumia kohdasta partiolaisten määrä 25:stä 5:n.
Poistettiin tapahtumia kohdasta Selväpelin osanottajista Mika OH3FCT, joka ei ollut
paikalla.
Hyväksyttiin toimintakertomus muutosten jälkeen.

6. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2009 ja tilintarkastajien lausunto.

Puheenjohtaja Kai Aho kävi läpi muutamia kohtia tuloslaskelmasta ja taseesta.
Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2009.

Sihteeri Veijo Saarinen luki tilintarkastuskertomuksen.
Seppoa Murtomaa ehdotti hyväksymistä.
Hyväksyttiin til intarkastuskertomus.
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7. Sääntömuutos: muutetaan kerhon sääntöjä pykälät B ja 11 .

Kerhon hallitus esitti sääntömuutoksena, että nykyisen kahden tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan sijaan valittaisi jatkossa vain yksi tilintarkastaja ja hänen
varamiehensä.
Todettiin, että säännöissä vaaditaan sääntöjen muuttamiseen kaksi kokousta joista
toisen on oltava varsinainen vuosikokous.
Hyväksyttiin sääntöjen muutos tässä kokouksessa'

Päätettiin, että hallitus ilmoittaa erikseen seuraavan kokouksen ajankohdan
vähintään yhden kuukauden kuluftua tämän vuosikokouksen päivämäärästä.
Sääntömuutos vaatii toisen kokouksen jossa asiaa käsitellään.

8. Muut asiat
- hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
- ei ollut

- hallituksen tietoon säädetyssä ajassa saatetut asiat
- ei ollut

\, - mahdolliset palkitsemiset
- kerhon sihteeri Veijo Saarinen luovutti kerhon standaarin Jarmo Willmanille 50v.

merkkipäivän johdosta.

- Todettiin tiedoksi, että Kymijärven voimalaitokselle on mahdollista tehdä vierailu
aikaisintaan syys-lokakuun paikkeilla, erikseen ilmoiteftavana ajankohtana.

- Kerhon jäsen Seppo Murtomaa kertoi yhdistystoiminnasta yleisesti
vertauskuvallisia ilmaisuja käyttäen. llmaisuna kuultiin mm. syöpä ja etäispesäke.

- Puheenjohtaja Kai Aho kertoi myös vertauskuvallisesti hyvien ja huonojen
asioiden oppimisesta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kai Aho kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.20.

Liitteet: kokouskutsu

toimintakertomus 2009 (korjattu)

tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009

iilintarkastuskertomus

osallistujalista
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Puheenjohtaja

Kai Aho

Sihteerit.

Veijo Saarinen

Pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lareva

Pöytäkirjantarkastaja

Harri Taivalmäki
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