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Kuulan toimisto
Mauri Takalo-Kippola, Kari Niskanen, Väinö Haapakoski, Kari Yli-Hallila, Krista Palola
ja Johanna Seppälä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Avataan kokous
Seuran puheenjohtaja Kari Yli-Hallila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Mauri Takalo-Kippola.
b) sihteeri
Sihteeriksi valittiin Krista Palola.
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Niskanen ja Väinö Haapakoski
d) ääntenlaskijat
Ääntenlaskijoista valittiin Kari Niskanen ja Väinö Haapakoski
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Läsnä olevat äänioikeudet jäsenet todettiin kokouksessa. Äänioikeutettuja jäseniä
kokouksessa oli Mauri Takalo-Kippola, Kari Niskanen, Väinö Haapakoski, Kari Yli-Hallila,
Krista Palola ja Johanna Seppälä.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Kalajokilaakso –
lehdessä 10.4.2017, sekä lehden muistilistalla ja seuran kotisivuilla.
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama
lausunto
Kari Yli-Hallilla esitteli kokouksessa vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta päätti
miettiä menetelmää, miten tulosta voisi seurata pitkin vuotta. Johtokunta päätti miettiä
myös voisiko tehdä puolivuotisraportteja jatkossa. Mauri Takalo-Kippola luki läsnäolijoille
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastus puoltaa tilintarkastuksen hyväksymistä.
Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto hyväksyttiin.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
Kokouksessa päätettiin ja vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Lisäys toimintasääntöihin pykälään 2 kohtaan kolme
2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus
harrastaa ja osallistua kunto-ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai
näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
- 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi seura voi


ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,



omistaa toimintaansa varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä



hankkia varoja järjestäen huvi-ja tanssitilaisuuksia, tavaran-tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
bingotoimintaa



voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista
elinkeinotoimintaa



myöntää avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasääntöjen muutos pykälään kaksi kohtaan kolme.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
SM –kilpailut 2019
Ylivieskan Kaupungin hallitus on hyväksynyt seuramme esityksen urheilukentän
kunnostuksesta, jotta vuonna 2019 Ylivieskan Kuula voi järjestää yleisurheilun viestien
Suomen Mestaruus kilpailut.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.
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