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KOKOUSKUTSU   MERI-TEIJO GOLF RY 

Seuran vuosikokous pidetään 11.3.2017 klo 12.00 Meri-Teijon golfklubilla. 

 

Tarjoilun järjestämiseksi osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla 
osoitteeseen caddie@meriteijogolf.com tai soittamalla klubille. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n asiat ja sääntömuutosesitys. 
 
Liitteenä esityslista, toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja 
sääntömuutosesitys. 
 
Tervetuloa! 
 
 

Hallituksen kokouksessa 4.2.2017 käsiteltyjä ja vuosikokoukselle esitettäviä asioita: 
 

- Jäsenmaksut pidetään ennallaan. 80 € aikuisilta, 35 € junioreilta. Liittymismaksua 
ei peritä. Jäsenmaksut maksetaan ry:n tilille Lounaismaan OP FI30 5334 0020 0337 
06.  

  
- Vuosikokoukselta pyydetään valtuus alentaa jäsenmaksua tai jättää se perimättä 

1.9.2017-31.12. välisenä aikana jäseniksi liittyviltä. 
 

-  Toimikuntien budjetit ja toiminta pidetään ennallaan vuonna 2017. Lisäksi 
junioritoimintaa on tehty 6 612,10 euron kuluvaraus. Talousarvio vuodelle 2017 
laaditaan alijäämäiseksi. Arvioitu alijäämä on 4 900 euroa vuodelle 2017. Vuoden 
2016 tulos oli tappiolla 2 666,86 euroa. Tappio katetaan edellisten vuosien 
ylijäämällä. 

 
- Jouni Palmgren on ehdolla hallituksen jäseneksi. Mia Eklund on ehdolla 

varajäseneksi. Riitta Avola, Tarja Hakulinen, Elina Nissi, Kari Nurmimäki, Martti 
Poutanen, Ulla Poutanen ja Kari Sairo ja varajäsen Sakari Kivitie ilmoittaneet 
halustaan jatkaa hallituksen jäseninä.  

 
- Sääntömuutos: Merkittävin muutos on siirtyminen keväällä pidettävästä 

vuosikokouksesta kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Sääntömuutosta on 
alustavasti käsitelty vuoden 2016 vuosikokouksessa. 

 
Kevätkokouksessa: 
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle 

toimintavuodelle 
 
- Syyskokouksessa: 
- Valitaan hallitus (6-10) 
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- toiminnan tarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 
- päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus 

 
Sääntöesitys sisältää myös muita muutoksia. Osa muutoksista johtuu kahdesta 
varsinaisesta kokouksesta. Jäsenyysmääräyksessä luovutaan ns. ulkojäsenistä 
(sellaisia ei ole), juniorijäsenyyden ikäraja yhdenmukaistetaan Golfliiton ikärajan 
kanssa. Hallitukseen valitaan 6-10 jäsentä (nyt 6-8 varsinaista ja 2 varajäsentä).  
 
 
Tiedoksi: 
- Seuralle on perustettu oma sähköposti seura@meriteijogolf.com 
- Vuosikilpailu on la 10.6.2017 
 
 

 
 

(ESITYSLISTA  

Sääntöjen 12§ sekä sääntöjen muuttaminen 
 
1.  Kokouksen avaus 
   
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

 
3.  Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 
 
4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
5.  Esitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 
 
6.  Toiminnantarkastajien lausunto 
 
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 
8.  Alijäämän käytöstä päättäminen 
 
9.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (6-8 jäsentä ja kaksi 

varajäsentä) 
 
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
 
11.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
 
12.  Vahvistetaan vuodelle 2017 talousarvio, jäsenmaksut, liittymismaksu ja 

viivästysmaksu 
 

13. Sääntöjen muuttaminen  
 
14. Kokouksen päättäminen) 
 

mailto:seura@meriteijogolf.com


 3 

 
 
 


