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KUTSU RISTIINAN PURSISEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

Paikka Ravintola Saimaan kabinetti
Brahentie 42, Ristiina (käynti erillisestä ovesta takapihalta)

Aika Sunnuntai 9.2.2020 klo 14.00

Käsiteltävät asiat Sääntömääräiset vuosikokousasiat

Esityslista
1. Suoritetaan kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta ja

päätetään sen hyväksymisestä.
6. Esitellään kuluneen toimintavuoden tilit sekä toiminnantarkastajien

lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Esitellään hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma

ja päätetään sen hyväksymisestä.
9. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
10. Esitellään kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio ja päätetään sen

hyväksymisestä.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisen

tilalle. Erovuorossa vpj. Jukka Häkkinen
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Jukka

Häkkinen, Heikki Piipari, Kari Reponen ja Reijo Puonti
13. Päätetään jaostojen määrä ja jäsenet.
14. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
15. Valitaan edustajat Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton kokouksiin.
16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

- Ilmoitusasioita

Mika Muikku
kommodori

jatkuu kääntöpuolella ->
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Tämä vuosikokouskutsu on lähetetty kirjepostina vain niihin postiosoitteisiin, joista Ristiinan
pursiseuralla ei ole tiedossa yhtään toimivaa sähköpostiosoitetta. Kaikkien sähköpostia
käyttävien toivotaan ilmoittavan sähköpostiosoitteensa.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti kokouskutsuun on lisätty erovuoroisten hallituksen jäsenten
nimet. Vuosikokouksessa käsiteltävät toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja tilit asetetaan
nähtäville jäsensivuille noin viikkoa ennen kokousta.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Kari Reponen ja Reijo Puonti ovat ilmoittaneet halukkuutensa
jatkaa hallituksessa. Heikki Piipari ja Jukka Häkkinen ovat ilmoittaneet jättävän hallitustehtävät.
Uusiksi jäseniksi eroavien tilalle ovat ehdolla Panu Kokko ja Mika Maczulskij. Hallitus toivottaa
myös muut halukkaat mukaan kokoukseen ja ehdolle.

SATAMAN KESÄTYÖPAIKKA JÄLLEEN AVOINNA

Seura palkkaa taas kesäksi satamamestarille apulaisen. Työ kestää juhannuksesta heinäkuun
loppuun. Päivittäinen työaika 1-2 h. Tehtävään kuuluu vierasveneiden opastus ja rahastus, veneiden
kiinnitysten tarkistaminen, satamien yleinen siisteyden valvonta yms. tehtävät. Työ sopii hyvin
esim. reippaalle Ristiinassa kesää viettävälle koululaisella tai opiskelijalle.

Paikasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä satamamestari Pekka Valtoseen 040 5231 525 tai
kommodori Mika Muikkuun, 040 5407 547.

OPTIMISTIJOLLIEN KUNNOSTUS

Seuran vanerirakenteiset optimistijollat kaipaavat uutta maalia pintaan. Talven ja kevään aikana
järjestetään jollien kunnostustalkoita seuran telakalla. Talkoista tiedotetaan sähköpostilla ja
nettisivuilla.

kokouskutsu kääntöpuolella ->


