Vihdin Kalastusseura ry.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 13.3.2018 klo 18.00, Saanan Sali,
Vihti.

Läsnä:
Kari Juslin
Marja-Terttu Juslin
Keijo Sundström
Tuomo Leino
Jouni Koivuluoma
Juha Karell
Ari Tiainen
Jari Virtanen
Antero Sundell
Vesa Liedes
Martti Nio
Markku Nio
1. Kokouksen avaaminen.
- puheenjohtaja Jari Virtanen avasi kokouksen klo 18.08.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
- asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Hallituksen edellisen, 12.12.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- kokouspöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.
5. Syyskokouksen henkilövalintojen jälkeen hallitus järjestäytyy. Valitaan
- varapuheenjohtaja
Kalastusseuran hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Karell.

-

sihteeri
Kalastusseuran sihteeriksi valittiin Antero Sundell.

6. Tilinpäätös
- Tilinpäätöksessä on 3279,53 € siirtovelkoja. Laskut on pantu maksuun viime vuoden puolella, mutta nähtävästi pankkilakon takia siirto on tapahtunut vasta vuoden 2018 puolella. Saman lakon takia seuran käteiskassassa
oli vuodenvaihteessa rahaa 835 €.
- Tilikauden ylijäämä on 1244,52 €.
- jäsenmaksut ovat pienentyneet 140 €. Pääsääntöisesti kulu- ja tuloerät
ovat aikaisemmalla tasolla, merkittäviä muutoksia ei ole.
7. Seuran jäsenmaksu
- Keskusliittoon on lähetetty 8.12.2017 tieto seuran jäsenmaksusta ja seuran
jäsenmaksuosuuden pysymisestä ennallaan. Samalla on ilmoitettu, että jos
piirin- tai keskusliiton jäsenmaksuosuuksiin tulee korotuksia, ne tulee lisätä
jäsenmaksun kokonaismäärään. Kun piirin jäsenmaksuosuus aikuisjäsenen
osalta on noussut 0,90 €, olisi jäsenmaksun kokonaismäärän tullut nousta
tuolla summalla. Jäsenmaksulaskut tulivat kuitenkin maksettaviksi edellisvuoden mukaisesti 27,60 €:n suuruisina. Selitystä tälle virheelle ei toistaiseksi ole saatu. Virheen johdosta seuran jäsenmaksutulo jää tänä vuonna hieman vaille 500 € pienemmäksi kuin olisi pitänyt.
8. Muut asiat
- Ahvenanmaan kalamatka on 29.8. – 2.9.2018.
- PoTeHu on toistuvasti kysellyt haluaako Kalastusseura tukea heidän yhdistystään. Päätettiin, että jos seuralla on mahdollisuus saada järjestää onkitai pilkkikilpailuja kyseisillä järvillä, tukemista kannatetaan.
- tilikokous pidetään ke 28.3.2018 klo 18.00 alkaen Saanan Salissa.
- seuran jäsentenvälisten onki- ja pilkkikilpailujen osallistumismaksut pidetään edelleen 2 eurossa. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa puututaan.
- Pentti Purolalla ei ollut mahdollisuutta ilmoittautua SM -pilkkiin määräaikana. Jos hän haluaa sinne lähteä ja jälki-ilmoittautua, seura maksaa korotetun osallistumismaksun.
9. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja Jari Virtanen päätti kokouksen klo 19.07.
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