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Urheiluseura Ajo Ry:n Kevätkokous 2018
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Torstai 22.3.2018 klo 18.00
Jokelanseudun kerhotalo
Harri Kallioinen, Henri Aunola, Pasi Tikka, Pasi Häkkinen, Ilkka Väre, Tarja Nyyssönen,
Anssi Rajanen

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijat
Juotiin kahvit kokouksen aluksi. Kokousta edelsi Ajon nuoren urheilijan pokaalin jako. Konsta
Kallioinen palkittiin saavutuksistaan pokaalilla.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Kallioinen ja sihteeriksi Henri Aunola.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anssi Rajanen ja Ilkka Väre.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta on ollut
hyvissä ajoin alueella ilmestyvissä lehdissä.
4. Johtokunnan laatima toimintakertomus
Käytiin läpi ja hyväksyttiin johtokunnan laatima selostus vuoden 2017 toimintakertomuksesta.
5. Johtokunnan laatima selostus yhdistyksen varainhoidosta
Hyväksyttiin tilintarkastajien kertomus tilintarkastuksesta.

6. Tilintarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta
Hyväksyttiin tilintarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Muut johtokunnan esittämät asiat ja ne yksityisten jäsenten esittämät asiat, jotka
kevätkokous päätti ottaa käsiteltäväksi
Ajon ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Antti Riihimaa on kuollut.
Pasi T. esitti huolen urheiluseuran toiminnan jatkuvuudesta, vähäisen innokkuuden johdosta.
Koulun kenttää jäädytettiin ahkerasti Anssin toimesta.
Kelkalla ajettiin ajon kentälle latupohjia ja ladut. Anssi hankki uuden latuhöylän hintaan 350 €.
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Kevätretkimahdollisuutta ei ole selvitetty. Suomi-Ruotsi ottelu tampereella ja jokin sisähuvipuisto,
voisi olla mahdollista järjestää kevätretkenä. Ilkka ja Pasi H. selvittää sisähuvipuistojen mahdollisuutta
26.5.2018 ajankohtaan.
Katuviesti järjestetään 9.5.2018 klo 18.00. Harri ja Anssi alkaa kokoamaan joukkuetta katuviestiin.
Jarmo oli kertonut eilen, että uusi pankkitili on avattu. Loppuvuoden aikana tehdään tilin vaihto.
Päätetään ajon maastojuoksukilpailujen järjestelemisestä myöhemmin.
Haetaan tänäkin vuonna kunnan avustusta urheiluseuralle. Henri ja Harri selvittää Jarmon kanssa
kunnan avustuksen hakemisesta edellyttävät asiat. Harri tiedustelee tarvittaessa Lauralta avustuksen
hakemisesta.
Salibandyn MM-turnaukseen osallistutaan 12-13.5.2018.
Kylävinkin jako: Toinen jako Harri ja Ilkka. Kolmas jako Anssi ja Jarmo. Neljäs jako Pasi T. ja
Antti/Ilkka.
Ajotukset kirjotetaan järjestyksessä: Mako, Pasi H ja Henri.
Pyritään säilyttämään nykyiset vuorot Sosiaalisairaalalla.

9. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 15.5.2018 klo 18 kerhotalolla.
Päätettiin kokous.

