HUK ry:n yleinen syyskokous 24.11.2019
PÖYTÄKIRJA
Paikalla: Janne Sihvonen, Mikko Leino, Jari Leino, Timo Auvinen, Jyrki Mutta ja Santeri Seulanto.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Leino, sihteeriksi Santeri Seulanto, pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Leino ja
Timo Auvinen.
4. Käytiin läpi esityslista, siihen ei muutoksia.
5. Käytiin läpi kevätkokouksen 2019 pöytäkirja (LIITE).
6. Käytiin läpi vuoden 2020 suunnitelma (LIITE), ja hyväksyttiin se.
7. Vahvistettiin seuran maksut vuodelle 2020 (LIITE).
8. Käytiin läpi Mikko Leinon johdolla ensi vuoden kilpailujärjestelmää (LIITE).
9. Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2020 budjettisuunnitelma (LIITE).
10. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 5 henkilöä.
11. Valittiin seuralle puheenjohtajaksi Mikko Leino ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Keinänen.
12. Valittiin seuran sihteeriksi Santeri Seulanto, ja seuran hallituksen muiksi jäseniksi Janne Sihvonen ja Mika
Eklund.
13. Valittiin seuran vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Antti ja Marja Salo, ja heille varamiehiksi Jari Leino ja
Timo Auvinen.
14. Valittiin seuran edustajaksi SVK:n Hämeen piirin kokouksiin Ilkka Keinänen tai hallituksen erikseen kokous
kohtaisesti nimeämä henkilö.
a. Tarvittaessa hallitus päättää edustavan henkilön tilannekohtaisesti.
15. Kokouskutsu sovittiin julkaistavaksi Hämeen sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.
a. Päätettiin muusta ilmoituskäytännöstä ensi vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti.
b. Seurakirje 1-2 kertaa vuodessa tilanteen mukaan.
16. Hallituksen tai jäsenistön esittämiä asioita ei ollut.
17. Muut esille tulevat asiat
a. Jaettiin vuoden kalastaja 2019 palkinnot : 1. Ilkka Keinänen, 2. Markku Alen, 3. Jari Leino.
b. MadeHUKASSA ja SVK 20v tapahtuman läpikäyntiä Mikko Leinon johdolla. Keskustelua heräsi
aiheesta kuka on seuramme tiedotus vastuussa?
c. Jari Leino ehdotti, että jatkossa, kun tehdään sääntömuutoksia, niin muutetaan kokouksen ilmoitus
tapa sanasta “lehti” sanaan “muu media”.
d. Hamarin asiat
i. Mikko Leino kävi läpi hallituksen suunnitelmia Hamarin tulevaisuudesta:
1. Hallituksen sisällä on jaettu selvitystehtävät erilaisista suunnitelmista Hamarin
tulevaisuudesta ja niiden kustannuksista. Hallitus esittelee selvityksen tuloksia
jäsenistölle sitä mukaa kun selvityksiä on saatu tehtyä.
2. Hankinnat ja päätökset Hamarin osalta hyväksyy edelleen hallitus, ja loppu viimein
jäsenistö.
3. Santeri Seulanto ottaa keväällä ihmisiin yhteyttä Whatsapp ryhmien kautta kevät
talkoisiin liittyen.
18. Päätettiin kokous puheenjohtajan toimesta klo 19.35.
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