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AJON JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2012
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

3.4.2012 klo 19:00
Kerhotalo
Harri Kallioinen (pj), Mari Lehtiranta, Tarja Nyyssönen, Ilkka Väre, Kari Ängeslevä, Kirsi Saikkonen
(s) Marko Pirhonen, Jarmo Antikainen, Pekka Peltonen

1.

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Kirsi Saikkonen.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Edellisen kokouksen asiat
- avustushakemuksen pari liitettä puuttuu: tilintarkastuskertomus ja yhdistysrekisteriote/ Kapa ja Jarmo

5.

Ajo 50 vuotta
- Kososen Eeva oli kiinnostunut historiikin kirjoittamisesta

6.

2012-4

-

Harrilla muuttolaatikollinen Ajon vanhoja papereita, Eevalta saatu

-

kerätään vanhoja valokuvia ym. materiaalia, mikä liittyy Ajoon

-

pidetään kokous, johon kutsutaan vanhoja jäseniä, kesäkuun kylävinkkiin ilmoitus

Kesän kisakauden avaus vkolle 24
- kylävinkkiin ilmoitus / kesäkuu / Marin kirjoitusvuoro
-

norsupalloa jumppapallolla isoille ja pienille

-

zumbaa / Mari kysäsee vetäjän mahdollisuuksia tulla vko 24

-

Kesätempaus alkukesästä ladolla (Eevan idea)
ei toteuteta nyt, mietitään ja jätetään varastoon

-

zumbaa ??

-

ravintoasiaa ??

-

kahvakuulaa ??

-

kova crossfit-treeni pururadalla ??
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7.

Sählyvuoro pitkäperjantaina 6.4.2012
- tuleeko Jokke – eipä taida
-

8.

9.

nettisivuille ilmoitus lastenvuoro peruttu / kikka

Maastojuoksukisat
- MU järjestää kisoja
-

ma 7.5.2012 purtsalla 18:00 tarkkuusmaasto

-

ma 21.5.2012 klo 18:00 mestaruusmaastojuoksukisat purtsalla

Suunnistusopastusta
- Suunnistus: MU:n suunnistusjaos järjestää Pirkkalankalliolla kuntorastit 16.5. klo 17-19.
-

Suunnistuskoulutusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, kun lumet ovat lähteneet. Opastusta
antaa Pekka + apujoukot, kun lumet lähtee

10.

Uusia välineitä
- Hankitaan uusita välineitä (juoksuaitoja ja korkeushyppyrima). Jarmo selvittää.

11.

Muut asiat

12.

Seuraava kokous
- ma 14.5.2012 klo 19:00

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35

Pöytäkirjan vakuudeksi
Harri Kallioinen
puheenjohtaja

2012-4

Kirsi Saikkonen
kokouksen sihteeri

