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Etelä-Pohjanmaan suunnistus ry. syyskokous 3.11.2013

Paikka: Joupiskan rinneravintola, Jouppilanvuorentie 1, Seinäjoki
Aika: klo 16.00

Kokouksessa edustetut jäsenseurat C/24): Liite

Avaus
Etelä-Pohjanmaan Suunnistus ry:n puheenjohtaja Pauli Anttila avasi kokouksen.

§1 Kokouksen järjestäytyminen;[) / f' J.L -
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin «~'1- fh -r-rZ0sihteeriksi U};,'-a!,:;. --f-o10t.{a
pöytäkirjantarkastajiksi fl4M1VL> lIki: '5/: ja It/l-l~/d FI-k!::;-&i~;
§2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuista sekä mestaruuskilpailuverosta 2013
Johtokunnan esitys hyväksyttiin:

Liittymismaksu:
Jäsenmaksu:
Mestaruuskilpailuvero:

esitetään; 85€
esitetään; 60 € / vuosi
esitetään; 0,55 € «300),
0,70 € (>300). HiSu:ssa 1/2 edellisistä.

Jd~1,)'1?Vi.. ':7 $4..

'---'" §4 P,äätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
JohtokUnnan esitys hyväksyttiin.

,/ Puheenjohtajan palkkio: esitetään;-
Johtokunnan palkkio: esitetään;-
Kilometrikorvaus: esitetään; 0,25 € /km
Tilintarkastajien palkkio: esitetään; laskutuksen mukaan

§5 Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2013- 2014 on valittu Pauli Anttila.

§6 Valitaan johtokunnan jäsenet vuodelle 2014
Johtokunnassa jatkavat kaudella 2013-2014 Heikki Linna, Pertti Luuri, Maritta Nurmi ja Tuija Katajamäki.
Erovuorossa ovat Sauli Hakala, Jari Harju, Asko Istolahti, Pasi Lyyluoma ja Aulis Hahtola.
Ero i/c~ r 0' v...;l \, ~~.~~ l/.A"tL~/~ ~----'t-de4 ."10 I !;' '-/"5
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§7 Valitaan tominnantarkastajat vuodelle 2014
Esitys: varsinaiset, Seppo Kujala ja Mauno Näsi, varalle Jorma Kaataja ja Eija Hauhia.
Esitys hyväksyttiin.

§8 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
Esitetään toimintasuunnitelma, talousarvio ja AM-kilpailukalenteri (am-Iajimuodot ja sarjat) vuodelle 2014

Hyväksyttiin toiminta suunnitelma, talousarvio ja AM-kilpailukalenteri.
'7~~ I/l /U!'-w;;;-__~ L.::JI<./r--tc,"t_ sa":-/~if -fD,' m;"1 k:sc:~VI •..•,--kJ"...~r,

§9 Edustajan nimeäminen ulkopuolisiin tehtäviin.
Johtokunnalle annettiin valtuudet valita edustajat.

§10 Muut esille tulevat asiat.

Käytiin läpi seurakyselyn yhteenveto

§11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LIITTEET
Läsnäolijat
Palkittavat 2013
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014
Alustava AM-kilpailukalenteri vuodelle 2014

'-..v' Seinäjoella 3.11.2013

ANTTII-!'-: puheenjohtaja

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaisesti kirjatuksi.

I1Otv. Vlo /'Vö<>;'
pöytäkirjantarkastaja

~o..'r!o.' bf1<,--\i.1 c"-
pöytäkirjantarkastaja
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