HUK Yleinen kevätkokous 2020
Päivämäärä ja aika:
Paikka:
Paikalla:

12.6.2020 klo 18.00
Hamari
Janne Sihvonen, Mikko Leino, Ilkka Keinänen,
Timo Auvinen, Santeri Seulanto, Salla Janhunen,
Kalle Eklund, Mira Eklund

Pöytäkirja
1.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2.

Todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

3.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Leino, sihteeriksi Santeri Seulanto ja pöytäkirjan
tarkastajiksi Timo Auvinen ja Jari Leino.

4.

Hyväksyttiin esityslista.

5.

Läpikäytiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6.

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, josta keskusteltiin.

7.

Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto ja hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, sekä myönnettiin
johtokunnalle vuoden 2019 tili- ja vastuuvapaus.

8.

Käsiteltiin vuoden 2019 toimintakertomus.

9.

Hamarin asiat:
-

kevään halkotalkoot pidetty kevään aikana ja jatketaan kesän mittaan.

-

kevätsiivous pidetty kevään aikana.

-

Keskusteltiin hamarin mökin tilasta ja keskustelua johti puheenjohtaja. Todettiin mökin
olevan hyvässä kunnossa, mutta vaati kunnostusta tulevaisuudessa. Tehtiin päätös kunnostaa
vanhat rakennukset siltä osin, kuin mahdollista.

-

Jäsenistöstä esitettiin mahdollisen vierasrakennuksen hankintaa. Tästä hallitus jatkaa
keskustelua tulevissa kokouksissa.

-

Janne Sihvonen esitti mahdollisuutta saada kunnostus rahoitusta. Tätä mahdollisuutta
selvittää Janne Sihvonen.

-

Puheenjohtaja esitti huolenaiheensa hamarin puiden loppumisen suhteen. Asiasta
keskusteltiin jäsenistön kanssa. Samaan aiheeseen liittyen Janne Sihvonen esitti kysymyksen
takkasydämmen hankkimisesta takkaan puun kulutuksen vähentämiseksi. Keskusteltiin myös
kaasugrillin hankinnasta hamariin puun kulutuksen vähentämiseksi. Hallitus jatkaa
selvitystyötä syksyllä kokouksessa.

10. Muut esille tulevat asiat:
-

Käsiteltiin kirjeet.

-

Puheenjohtaja ehdotti mökkitoimikunnan palautusta ja tästä hallitus keskustelee
syyskokouksessa.

-

Puheenjohtaja esitteli pahoittelunsa väärästä jäsenmaksusta, joka piti tälle vuodelle muuttua.
Muutos kuitenkin tapahtuu vasta vuodelle 2021.

-

Käytiin kilpailujärjestelmää Ilkka Keinäsen johdolla. Kilpailukalenteriin joudutaan tekemään
hieman muutoksia ja tämä vuoksi lähetetään sähköpostilla uusi kilpailukalenteri sekä
julkaistaan se myös nettisivuilla.

-

Ilkka Keinänen esitteli uuden kilpailumuodon (kalastaja vs kalastaja), joka ei ole virallisessa
kilpailukalenterissa.

-

Ilkka Keinänen keskusteli nuorisokerhotoiminnan aloittamisesta Hämeen alueella svk:n
toimesta. Tästä pidetään palaveri myöhemmässä ajankohdassa ensi syksynä.

-

Puheenjohtajan johdolla aloitettiin keskustelu tulevista seuran vuosijuhlista. Keskustelussa
pääaiheena oli pitopaikka ja tähän ehdotettiin ravintola Seiskaa. Hallitus jatkaa juhlien
järjestämiseen liittyvien asioiden selvittelyä, ja esittelee ne syksyn yleisessä kokouksessa.

11. Kokous päätettiin klo:19.30.

Pöytäkirjantarkastajat:
_________________________
Jari Leino

_________________________
Timo Auvinen

