LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT
Vuosikokous 12.3.2018 klo 18.00
ABC, Lohja

1. Avaus ja palkitsemiset.
Seuran vuonna 2017 menestyneiden jäsenten palkitseminen.
Varsinaiset vuosikokousasiat
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3. Sihteerin valinta: Johtokunta esittää, että kokouksen sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri.
4. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
5. Todetaan läsnäolevat, äänioikeutetut jäsenet ( vuoden 2017 jäsenmaksu maksettu ).
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle
sääntöjen määräämällä tavalla ( seuran internet sivulla ja lehti-ilmoituksella ).
7. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä toiminnan
tarkastajien antama lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille.
9. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat ohjelmassa toimintakautena. Johtokunta esittää, että
seuran toimintamuotoina vuonna 2018 ovat: Soutu mukaan lukien ergosoutu harrastus- ja
kilpailumuotona, sauvakävely, hiihto, lenkkeily ja pyöräily kuntoilumuotoina.
10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä: Johtokunta esittää, että ei uusia
jäsenyyksiä. Seura on edelleen Suomen melonta- ja soutuliiton jäsen.
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio: Johtokunta esittää vuoden 2018
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi.
12. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus: Johtokunta esittää, että
jäsenmaksu vuonna 2018 on 45 €, perheenjäsen 25 €, alle 18 vuotiaalta 10 € ja
kannatusjäsenmaksu 200 €. Seuran perustajajäsenet ovat vapaajäseniä.
13. Puheenjohtajan toteaminen. Puheenjohtaja valitaan sääntöjen mukaan kahdeksi vuodeksi. Kari
Torikka on valittu 6.3.2017 puheenjohtajaksi kaudelle 2017 -18, joten todetaan, että johtokunnan
puheenjohtajana vuonna 2018 jatkaa sääntöjen mukaisesti Kari Torikka.
14. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet.
Sääntöjen mukaan johtokunnassa on kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4 – 6 jäsentä ja 1 – 3
varajäsentä. Johtokunta esittää, että johtokunnassa on edelleen 6 jäsentä ja 2 varajäsentä. Puolet
jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Heidi
Korventausta, Lars Svenskberg ja Stig Westerholm ( Jarmo Ekman, Hannu Kröger ja Ari Arpiainen on
valittu kaudelle 2017 -18 ). Varajäsenistä erovuorossa on Risto Ahokas ( Raili Luomala on valittu

kaudelle 2017 – 18 ). Johtokunta esittää, että valitaan 3 hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen kaudelle
2018 – 19.
15. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatarkastaja. ( Vuonna 2017 toiminnankastajana on
toiminut Vesa Hemmilä ja varatarkastajana Hannu Kontiainen ) .
16. Valitaan seuran edustaja ja varaedustaja Suomen melonta ja soutuliiton sääntömääräisiin
kokouksiin ( 1 perusääni ja 1 jäsenmäärään perustuva ) sekä mahdolliset edustajat liiton
valiokuntiin. Valiokunnat ovat: Kilpailu- ja valmennusvaliokunta, Koulutusvaliokunta,
Kurinpitovaliokunta ja Soudun asiantuntijaryhmä.
Muut asiat
17. Informoitavat ( ei päätettävät ) asiat.
18. Kokouksen päättäminen.
LIITE 1: Toimintakertomus 2017
LIITE 2: Toimintasuunnitelma 2018
LIITE 3: LoSS talousarvio 2018

