Oulunkylän Kiekko-Kerho ry
Kevätkokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 22.5.2019 klo 18.00
Paikka: Malmin jäähalli, neuvotteluhuone 2krs
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08.
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Valittiin kokoukselle
• puheenjohtaja: Hannu Tarvainen
• sihteeri: Tanja Vaarna
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Jarmo Ojamo ja Henri Hämäläinen
• ääntenlaskijat: Jarmo Ojamo ja Henri Hämäläinen

3

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Todettiin että seuraavat paikalla olijat ovat yhdistyksen jäseniä ja äänioikeutettuja: Hannu Tarvainen,
Pasi Andersson, Hannu Virtanen, Pasi Puukari, Kirsi Santalahti, Marko Kumpulainen, Maikku
Lehikoinen, Jarmo Ojamo, Henri Hämäläinen. Seuraavat läsnäolijat eivät ole yhdistyksen jäseniä:
Tanja Vaarna.
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Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että paikalla on tarvittava määrä läsnä ja että ensimmäisen kerran kokouksesta on
tiedotettu 12.3.2019 ja kutsut on lähetetty jäsenistölle 5.5.2019 ja samalla päivämäärällä
joukkueenjohtajille sähköpostilla jaettavaksi joukkueen pelaajille ja toimihenkilöille. Lisäksi ilmoitus
on jaettu seuran nettisivuilla sekä seuran Facebook-sivuilla.
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Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja-, huoltaja- ja aikuispelaajajäsenmaksujen suuruus
Vahvistettiin seuran jäsenmaksuksi kaudelle 2019-2020 jäsenmaksuksi junioreille 10,-/vuosi ja
aikuisille 60,-/vuosi. Juniorijoukkueen toimihenkilö 10,-/vuosi. Ei liittymismaksua.
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Päätetään tarvittaessa jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Päätettiin pitää jäsenyys niissä järjestöissä ja yhteisöissä, missä seura on tälläkin hetkellä SJL, Eslu,
Foha sekä 10 muun seuran kanssa oleva Pelaajaliikenneseurasopimus.
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Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
Päätettiin että seuraa järjestöissä ja yhteisöissä edustavat seuran puheenjohtaja, valmennuspäällikkö
ja seurakoordinaattori. Kenen rooliin kulloisenkin järjestön tai yhteisön toiminta
tarkoituksenmukaisimmin liittyy. Valmennus- ja junioripäällikkö edustaa seurayhteistyönsopimuksen
alla olevissa kokouksissa.
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Pasi Andersson toimii edelleen Helsingin Jääkiekon Jääjakotoimikunnassa (JJTK), Seuraparlamentissa
ja SJL:n Eteläisen Alueen toiminnantarkastajana.
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Muut esille tulevat asiat
Käsiteltiin Naisten joukkueen ehdotus:
”Okk naiset ehdottaa, että sellaisten joukkueiden pelaaja maksu jotka eivät pelaa mitään
sarjaa on viisi euroa kuukausi.”
Päätettiin Jääkiekkoliiton painopisteen mukaisesti tukea naiskiekkoa ja alentaa naisten joukkueen
pelaajien joukkuemaksu viisi euroa per henkilö per kuukausi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

______________________
Hannu Tarvainen
puheenjohtaja

________________________
Tanja Vaarna
sihteeri

______________________
Jarmo Ojamo
pöytäkirjantarkastaja

________________________
Henri Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja
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