Sivu 1/3
Suomen Dan-Kollegio ry

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA
27.04.2003

SUOMEN DAN-KOLLEGIO ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2003

Aika

lauantaina 26.04.2003, alkaen klo 18.02-päättyi 19.20

Paikka
Helsingin Urheilutalon vieressä Hotelli Olympian yökerhotila,
Helsinginkatu 25, Helsinki

1. Kokouksen avaus,
Pj Kaj Lindberg avasi kokouksen , klo 18.02
2. Kokouksen järjestäytyminen
• Puheenjohtajan valinta,
Timo Harju valittiin puheenjohtajaksi kokoukselle.
• Sihteerin valinta,
Arttu Laitinen valittiin sihteeriksi
• Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
Heikki Luukkonen ja Harri Viemerö valittiin tarkastajiksi.
• Äänten laskijat,
Ismo Seppänen ja Virpi Seppänen valittiin äänten laskijoiksi.
3. Todetaan
• Läsnäolijat, listan mukaan 25 henkilöä (liite läsnäololista)
• Oikeutetut jäsenet, samat kuin läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jäsenistölle 27.2.2003 lähetetyllä kirjeellä kutsuttiin kokous koolle
ja todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja
päätösvaltainen.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa.
Seppo Myllylä poistui kokouksesta. tämän pykälän kohdalla.
6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
Vuosi kertomukseen lisättiin suoritettuihin dan arvoihin 4.dan Mika
Korpelainen. muutoin hyväksyttiin tili ja vuosikertomus
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sellaisenaan. Kokoukselle luettiin tilintarkastajien lausunto.
Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuosi ja
tilikertomukset.
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
Päätettiin myöntää yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen
jäsenille tilivuodesta 2002.
8. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
• Toimintasuunnitelma, vilkkaan ja hyvän keskustelun päätteeksi
hyväksyttiin toimintasuunnitelma yksimielisesti.
• Talousarvio, jossa vahvistetaan mm.
a Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, jäsenmaksuksi päätettiin
17 euroa vuodelle 2003.
b Hallituksen jäsenten palkkiot, varsinaisia hallituksen jäsenten
palkkioita ei makseta ja kulukorvauksissa noudatamme Suomen
Judoliiton vahvistamaa ja käyttämää matkustusohjesääntöä.
c Tilintarkastajien palkkiot, todettiin noudatettavan vanhaa tapaa
eli palkkio määräytyy tilintarkastajien laskun mukaan.
9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta hallituksen neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
Erovuorossa ovat: Seppo Kontio, Hiroyasu Tanayama, Arttu Laitinen ja
Matti Lattu. Matti Lattu on ilmoittanut ettei ole käytettävissä.
Kokouksessa esitettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä: Seppo Kontio,
Hiro Tanayama, Arttu Laitinen, Jorma Liiho, Ari Kyllönen, Kari Neuvonen.
Puheenjohtaja päätti suljetusta lippuäänestyksestä, joka suoritettiin.
Keskeytimme pykälän 9 käsittelyn äänten laskennan ajaksi ja jatkoimme
pykälään 10
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
Kokous päätti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Peter Mickelsson ja
Kimmo Kallama, sekä varatilintarkastajiksi Kyösti Suokas ja Seppo
Raitolahti.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat niihin yhteisöjen kokouksiin, joiden
jäsenenä yhdistys on.
Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet päättää tarvittavista
edustajista.
12. Käsitellään hallituksen tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat
kokouskutsussa mainitut asiat.
Muita asioita ei ollut.
Palasimme käsittelemään pykälää 9 ääntenlaskennan tuloksen valmistuttua.
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Äänestyksen tulos oli seuraava: Jorma Liiho 20 ääntä, Arttu Laitinen 19
ääntä, Seppo Kontio 16 ääntä, Hiro Tanayama 16 ääntä, Kari Neuvonen
13 ääntä ja Ari Kyllönen 9 ääntä (liitteenä ääntenlaskijoiden raportti judon
tuki ry:n paperilla). Puheenjohtaja totesi kahdeksi seuraavaksi
toimintavuodeksi seuraavien henkilöiden tulleen valituiksi: Jorma Liiho,
Arttu Laitinen, Seppo Kontio sekä Hiro Tanayama.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Timo Harju totesi lopuksi kokouksen sujuneen
hyvässä hengessä ja kiitti käydyistä vilkkaista keskusteluista sekä
toivotti hyvää kotimatkaa kaikille. Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Helsingissä 27.04.2003

Timo Harju, puheenjohtaja

Arttu Laitinen, sihteeri

Olemme tämän pöytäkirjan tarkastaneet ja kokouksen kulkua vastaavaksi
todenneet:
Helsingissä 27.04.2003

Heikki Luukkonen

Harri Viemerö

