Pöytäkirja
Alavuden seudun urheilukalastajat
Vuosikokous 25.02.2014

1.

Seuran puheenjohtaja Erkki Hietala avasi kokouksen

2.

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala

3.

kokouksen sihteeriksi valittiin Pasi Huhtala

4.

kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5.

hyväksyttiin kokouksen esityslista

6.

valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Rapo ja Riitta Kulju, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

7.

esiteltiin toimintakertomus kaudelta 2013, toimintakertomukseen lisättiin että ASUK muisti Paula
Järvistä kellon lisäksi myös kukilla, Asukista edustus myös LUKIN 30v-juhlissa, Kalervo Rapo sekä Seppo Nieminen ASUKISTA mukana Kontiaisten koulun pilkkitapahtumassa, nuorten onkitapahtumassa
Vähäjärvellä 5.6.2013 tapahtuman järjestelyissä vahvasti mukana Alavuden K-supermarket, ASUKISTA
mukana marttojen kalankäsittelytapahtumassa Mauri Rapo sekä Kalervo Rapo, lisäksi ASUKISTA edustus marttojen 65-vuotisjuhlassa. Toimintakertomus 2013 muilta osin hyväksyttiin

8.

esitettiin tilikertomus kaudelta 2013, kuultiin tilintarkastajien lausunto, menoja ollut enemmän kuin
tuloja, vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle

9.

toimintasuunnitelma vuodelle 2014 esiteltiin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin että Björköön pilkkimatkasta peritään aikuisilta 10€/henkilö. Lisäksi toimintasuunnitelmaan 2014 kirjattiin seuraavat
tapahtumat / kilpailut: Nuorten onkitapahtuma, nuorten uistelu tapahtuma, Kontiaisten pilkki tapahtuma, jäsenet lajeissa pilkki, onki ja soutu-uistelu, laituripilkki, seuraottelut, lohiongintakisa / kisat
montulla kesäkaudella.   

10.

talousarvio vuodelle 2014 esiteltiin

11.

jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2015
liittymismaksu 5€
aikuisjäsen 15€
perhejäsen 15€
nuorisojäsen 6.40€
vain siinä tapauksessa, että keskusjärjestö nostaa omia jäsenmaksujaan korotetaan seuran jäsenmaksuja saman verran

12.

toimihenkilöiden kulukorvaukset pidetään ennallaan
puheenjohtaja 70€
sihteeri 120€
taloudenhoitaja 70€
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 120€
kilpailutoimikunnan jäsen, joka hoitaa palkintojen hankinnan 70€
SM-kilpailumatkoista korvataan oman auton käytöstä SM-pilkki (ahven) ja SM-onkimatka (luomu)
edellyttäen ettei linja-autoa ole käytettävissä. Jos seurasta osallistuu useampia edustajia edellä mainittuihin SM-kilpailuihin ja linja-autokyyditystä ei ole käytettävissä, matkakorvauksen edellytyksenä
”kimppa”-kyyditys (useampi kuin yksi kilpailija samassa autossa). Seuraotteluiden matkakorvaukset
sovitaan vanhaan malliin. SM-muistamiset vanhaan malliin

13.

seuran puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala

14.

seuran johtokuntaan valittiin Reijo Pieniluoma, Risto Saarinen, Kalervo Rapo, Reijo    Hietakangas ja
Jalo Kannanniemi. Varajäseneksi valittiin Mauri Rapo ja Pentti Ahokas

15.

toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Hautakorpi ja Pekka Kivelä, varalle Eero Saari ja Mauri Haanpää

16.

kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala, jäsenet Reijo Pieniluoma, Jalo Kannanniemi, Risto Saarinen, Reijo Hietakangas ja Pasi Huhtala. Nuorisotoimikuntaa vetää Kalervo Rapo, lohimonttuasiat hoitaa kilpailutoimikunta + Mauri Rapo

17.

edustajat piirin kokoukseen valitsee johtokunta

18.

muut asiat: Risto Saarinen päivittänyt seuran sääntöjä, johtokunta tarkentelee vielä sääntöjä 2014
aikana ja uudet säännöt hyväksytään seuraavassa ASUKIN vuosikokouksessa 2015   

19.

jaettiin vuoden 2013 kalamieskisan mitalit ja kiertopalkinnot, vuoden kalanuorena palkittiin Arttu
Köykkä

20.

puheenjohtaja päätti kokouksen

_______________________		_______________________
puheenjohtaja Erkki Hietala

sihteeri Pasi Huhtala

pöytäkirjan tarkastajat

_______________________		_______________________
Mauri Rapo

Riitta Kulju

