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SUOMEN DAN-KOLLEGIO ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2006

Aika
lauantaina 22.4.2006, alkaen klo 17.25-19.33, keskeytettiin pykälään 10
kokous ja sovittiin jatkettavaksi myöhemmin.
Paikka
Joensuun Urheilutalo, Koskikatu 12 Joensuu

1. Kokouksen avaus,
Puheenjohtaja Kaj Lindberg avasi kokouksen ja hänen pyynnöstä
vietimme hiljaisen hetken edesmenneiden Judokoiden Väinö Haukan ja
Jussi Ikosen muistoksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
• Puheenjohtajan valinta, Kari Neuvonen valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi.
• Sihteerin valinta, Arttu Laitinen valittiin kokouksen sihteeriksi.
• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, Esa Vakkilainen ja Teppo
Mattsson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi
• Valitaan äänten laskijat, pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös
ääntenlaskijoina.
3. Todetaan
• Läsnäolijat, kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä (liite), joista Seppo
Myllylä tuli pykälän 6 kohdalla kokoukseen ja poistui kokouksesta
pykälän 7 kohdalla. Mika Mustonen poistui kokouksesta pykälän 7
kohdalla.
• Äänioikeutetut jäsenet, samat kuin läsnäolijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jäsenkirje postitettiin 07.04.2006, jossa oli mukana kutsu kokoukseen.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
Arttu Laitinen ehdotti kokouksen työjärjestykseen muutosta siten että
pykälä 14 siirtyy kohtaan 9 ja muut siirtyvät yhdellä eteenpäin. Esitystä
kannatettiin ja se hyväksyttiin työjärjestykseksi.
6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
• Vahvistettiin hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus
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Luettiin tilintarkastajien lausunto
Vahvistettiin tilinpäätös.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
• Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
8. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi 2006
• Toimintasuunnitelma, Hallituksen esitys hyväksyttiin, liite
• Talousarvio, jossa vahvistetaan mm
a Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
1.dan maksu 120€ ja jäsenmaksu 17€
b Hallituksen jäsenten palkkiot,
Palkkioita ei makseta, kulukorvaukset judoliiton noudattaman
SLU:n suositusten mukaan.
c Tilintarkastajien palkkiot,
Maksetaan laskun mukaisesti.
9. Hallitus esittää että yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että vuosittain,
vuoden 2006 alusta, valitaan kolme hallituksen jäsentä kolmeksi
toimikaudeksi. Myös puheenjohtajan toimikausi olisi kolme vuotta. Että
Pykälä 5 muutettaisiin kuuluvaksi: Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus
hyväksyä Suomessa vakituisesti asuva Suomen Dan-Kollegion hallituksen
hyväksymän Dan-tutkinnon suorittaneen henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Että Pykälä 9 muutettaisiin
kuuluvaksi: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen
on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta Judoliiton ja DanKollegion verkkosivuilla tai kirjeitse kaikille yhdistyksen jäsenille.
• Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen jäsenien
ja puheenjohtajan toimikausiksi 3 vuotta
• Pykälän 5 muuttamisesta teki Jaakko Saari vastaehdotuksen, jossa
muutosesitys palautettaisiin hallituksen valmisteluun.
vastaehdotusta kannatettiin. Suoritetussa äänestyksessä sai
Hallituksen esitys 16 ääntä ja vastaehdotus 7 ääntä paikalla
olevista 23 äänestä. Pykälän 5 muutosesitys ei mennyt läpi.
• Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti Pykälä 9 koskeva
muutosesitys.
10. Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi (2006-2008) täysi-ikäisten
jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja.
• Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Jaakko Hannulaa, joka
kieltäytyi.
• Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin jatkokaudelle Kaj Lindbergiä,
joka kieltäytyi.
• Kokouksen puheenjohtaja kysyi kokoukselta löytyykö ehdokkaita
puheenjohtajaksi. Ehdokkaita ei ilmaantunut.
• Esitettiin että kokous keskeytetään jatkettavaksi myöhemmin ja
hallitus valtuutetaan etsimään halukkaita puheenjohtajaksi ja
jatkopaikalle hallitukseen. Esitys sai kannatusta ja hyvksyttiin
yksimieleisesti.
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Kokouksen puheenjohtaja Kari Neuvonen keskeytti kokouksen kello
20.00 ilmaisten pettymyksensä siitä että näin kävi.

Keskeytetyn kokouksen pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Neuvonen
Puheenjohtaja

Arttu Laitinen
Sihteeri

Teppo Mattson
pöytäkirjan tarkastaja

Esa Vakkilainen
pöytäkirjan tarkastaja

