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Bulldogs Sipoo Ry:n sääntömääräinen syyskokous, 24.11.2018
PÖYTÄKIRJA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018
1. Kokouksen avaus
Jaakko Latva-Pukkila avasi kokouksen klo 14.05.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
(Puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Latva-Pukkila, sihteeriksi Suvi Mälkki,
ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Vilho Rytkönen ja Tommy Koponen.
3. Läsnäolijoiden kirjaus ja äänioikeutettujen jäsenten tarkistus
Läsnäolijat kirjasivat nimensä osallistujalistaan ja äänioikeutetut jäsenet tarkastettiin.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Puheenjohtajan valinta tulevalle toimintavuodelle 2019
Toimintavuodelle 2019 puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Latva-Pukkila.
6. Johtokunnan jäsenien valinta tulevalle toimintavuodelle 2019
Johtokunnan jäseniksi valittiin Janne Laukka, Tarja Altio, Eppu Pesonen, Maarit Ruohonen,
Tommy Koponen, Suvi Mälkki ja Santtu Laakso. Varajäseniksi valittiin Jussi Mäkelä ja Janne
Karvonen.
7. Toiminnan tarkastajien valinta tulevalle toimintavuodelle 2019
Toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Roitto.
8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019.
Liittymis- jäsen- ja kannattajamaksut 2019.
Jaakko Latva-Pukkila kävi läpi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2019. Vuoden 2018
junioriturnaus ei tuottanut odotetusti rahaa, yhtenä osasyynä turnaukseen varattu ulkopuolinen
turnauslääkäri. Muistutuksena kaikille jäsenille, että tiedustelevat onko ns. tuttavapiirissä
lääkäreitä ja sovittiin myös, että viime vuoden tapaan kaikki seuran jäsenet (ja huoltajat)
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan turnausjärjestelyihin.
Seuran tilillä ei ole aina ollut katetta laskujen maksuun, jolloin viivästyskorkoihin on mennyt
toimintakaudella 2018 varoja. Kokouksessa päätettiin, että harjoitusmaksu korotetaan 360
euroon vuonna 2019. Päätettiin myös, että jatkossa harjoitusmaksut veloitetaan jäseniltä
kuukausittain. Näin seuran talous pysyy vakaammalla pohjalla. Jäsenmaksu (20 euroa) ja
kannattajamaksu (100 euroa) pysyvät ennallaan.
Kokouksessa keskusteltiin myös harjoitus- ja pelikentistä ja päätettiin, että asiasta
keskustellaan yksityiskohtaisemmin Johtokunnan kokouksessa.
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Kokouksessa esitettiin myös, että seuran sisäistä tuomarikoulutusta voisi elävöittää siten, että
seuran tuomareiden yhteistyötä kehitetään entisestään. Asia otetaan esille Johtokunnan
kokouksessa.
9. Valitaan edustaja Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton vuosi ym. kokouksiin
Kokouksessa päätettiin, että edustaja valitaan Johtokunnan kokouksessa.
10. Muut §10 mukaisesti vireille laitetut asiat
Kokouksessa ei noussut esiin muita vireille laitettuja asioita.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

_________________________
Puheenjohtaja
Jaakko Latva-Pukkila

_________________________
Sihteeri
Suvi Mälkki

_________________________
Pöytäkirjan tarkistaja
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