AJON KEVÄTKOKOUS 2014
AIKA:
PAIKKA:
LÄSNÄ:

25.3.2014 klo 18:00
Jokelanseudun kerhotalo
Harri Kallioinen (pj), Laura Manninen (s), Tarja Nyyssönen, Jarmo
Antikainen, Marko Pirhonen, Kari Ängeslevä, Mari Lehtiranta, Ilkka Väre
sekä Juho Lehtiranta ja Antti Väre

Kokouksen avaus ja paikallaolijat
•
Kun vuoden 2013 vuoden Ajon urheilijat Liinu Nummela ja Juho Lehtiranta oli
palkittu ja pullakahvit juotu, seuran puheenjohtaja Harri Kallioinen toivotti kaikki
tervetulleiksi ja avasi kokouksen 18:29.
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
•
Valittiin puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja sihteeriksi Laura Manninen.
•
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Mari Lehtiranta ja Ilkka Väre.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Johtokunnan laatima toimintakertomus
•
Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus.
Johtokunnan laatima selostus yhdistyksen varainhoidosta
•
Hyväksyttiin johtokunnan laatima selostus yhdistyksen varainhoidosta.
Toiminnantarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta
•
Hyväksyttiin toiminnantarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien
tarkastuksesta.
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
•
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Muut johtokunnan esittämät asiat ja ne yksityisten jäsenten esittämät asiat, jotka
kevätkokous päätti ottaa käsiteltäväksi.
•
Johtokunta pohti Ajon varojen käyttöä ja tuli siihen tulokseen, että kuluvana
vuonna 2014 Ajolla olisi oiva tilaisuus käyttää varojaan päivittämällä mm.
urheiluvälineitä.
•
Jatkossakin on tarkoitus muistaa menestyneitä urheilijoita kevätkokouksessa.
•
Ajon 50-juhlissa Ajolle luovutettiin Jani Lehtosen Kalevan kisojen vuoden
urheilija 1994 -palkinto. Johtokunnan toiveena olisi saada patsas näytille
Jokelanseudun kerhotalolle. Harri Kallioinen ottaa asian esille Maaseutuseurassa.
Jarmo Antikainen ottaa selvää patsaan vakuutusarvosta.
•
Pasi Tikka on ehdottanut pitävänsä lapsille jalkapallokerhoa toukokuussa
perjantaisin kello seitsemästä kahdeksaan. Johtokunta hyväksyi asian. Ilkka Väre

•
•
•
•

mainostaa jalkapallokerhoa Kylävinkissä. Mikäli innostusta riittää jalkapallokerho
jatkuu kesäkuun ajan. Harri Kallioinen on yhteydessä kuntaan asiasta ja varaa
kentän.
Ajo on osallistumassa Mäntsälän urheilijoiden katuviestiin 29.4. Tarja Nyyssönen
kerää joukkueen kokoon ja etsii tiimille joukkuejohtajan.
Kari Ängeslevä on ottanut selvää frisbeegolf-koreista. Johtokunta hyväksyi Karin
valitseman korit sekä frisbeet, jotka hankitaan Arolan koulun kevättapahtumaa
varten 18.5.2014 ja ne tullaan sijoittamaan kentälle kevättapahtuman jälkeen.
Ajo on järjestämässä kokopäiväretkeä Repoveden kansallipuistoon 7.6.2014.
Ajatuksena on, että jokainen saa kierrellä kansallispuistoa vapaaseen tahtiin. Ajo
maksaa bussimatkat ja järjestää nuotiolle pientä syötävää.
Ajo järjestää kesäksi 2014 alkeisuimakoulun 5-7 -vuotiaille. Uimakouluun saa
osallistua enintään kymmenen osallistujaa. Ajankohta varmistuu toukokuun
lopulla.

Kokouksen päättäminen
•
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:47.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Harri Kallioinen
Puheenjohtaja

Laura Manninen
Kokouksen sihteeri

