PÖYTÄKIRJA
Kalajoen Pallo ry Yleinen syyskokous 28.02.2021 klo 18:00
Kokous on verkossa tapahtuva etäkokous

1§

Kokouksen avaus
Kokouksen koollekutsuja Tommi känsäkangas avasi kokouksen.

2§

Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Tommi Känsäkangas valitaan kokouksen puheenjohtajaksi, Markku Männis
tö valitaan kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli
Perttula sekä Tapio Heininen.

3§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut nähtävillä seuran kotisivuilla 11 pv (min 7 pv) lisäksi
jäsenille on lähetetty jokaiselle henkilökohtainen sähköpostikutsu. Jäseniä
on paikalla kokouksessa 12 henkeä joten todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Päätetään urheilulajeista mitkä ovat seuran ohjelmassa toimikaudella 2021.
Jalkapallo, Lentopallo, Salibandy ja Futsal.

5§

Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteissöissä.
Kalajoen Pallo on liittynyt Suomen Palloliittoon, Suomen salibandyliittoon
sekä Suomen lentopalloliittoon. Lisäksi kuulumme Keskipohjanmaan liikun
ta ry:n jäsenyyteen.

6§

Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannatusmaksujen suuruudet.
Kalajoen Pallo ei ole perinyt liittymismaksua vaan vain jäsenmaksun kaikilta
peli ja harjoitustoimintaa suorittavilta pelaajilta.
Kaudelle 2021 jäsenmaksun suuruudeksi sovittiin 10 € kaikilta jäseniltä.
Perhejäsenmaksut poistuvat käytöstä.

7§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Esiteltiin johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hy
väksyttiin ne.

8§

Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
Tällä hetkellä Jouko Karekivellä on vielä toinen vuosi puheenjohtajakautta jäljellä, joten
uutta puheenjohtajaa ei tarvitse valita mikäli Karekivi jatkaa. Karekivi ilmoittaa jatkavansa.

9§

Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuosoisten tilalle. Valituksi tulivat: Tarja Ojala, Jukka An
neberg, Janne Helanen, Pasi Rajala, Tommi Känsäkangas, Timo Suni, Pauli Perttula, Sami
Mölsä, Markku Männistö. Varajäseniksi valittiin Piia Laitala ja Tapio Heininen.

10§

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Ostetaan toiminnantarkastajan tarkastus Tilipalvelu Olkkolasta.

12§

Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
Johtokunta päättää tapauskohtaisesti kenet lähettää kulloinkin edustamaan seuraa.

13§

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouskutsussa ei ole mainittu muita esille tulevia asioita.

14§

Kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

Kokouksen puolesta
__________________________
Tommi Känsäkangas

___________________________
Markku Männistö

Pöytäkirjan tarkastus Kalajoki 7.3.2021
__________________________
Tapio Heininen

____________________________
Pauli Perttula

