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SYYSKOKOUS 12.11.2012
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5. Vahvistetaan kerholle seuraavat vuoden 2013 tulevan toiminnan ohjaajat:
5.1. Toimintasuunnitelma 2013, sisältää kokoontumisaikataulut.
5.2. Tulo- ja menoarvio 2013.
5.3. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet tulevalle kalenterivuodelle 2013. (Vuonna 2012
jäsenmaksu on ollut 7 euroa. Alle 18-vuotiailta ei ole peritty jäsenmaksua. Liittymismaksua
ei ole ollut.) Hallitus esittää jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan.
6. Valitaan kerhon hallituksen jäsenet:
6.1. Valitaan vuodelle 2013 kerhon puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana. (Vuonna 2012 kerhon puheenjohtajana on toiminut Markku Sumén.)
6.2. Valitaan vuodelle 2013 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. (Erovuorossa
ovat varsinaiset jäsenet Timo Rätti ja Pekka Alatalo. Erovuoroisia eivät ole, jotka jatkanevat
toisen kauden, Esa Moilanen ja Tero Kontiokari.)
6.3. Valitaan vuodelle 2013 kerhon hallituksen varajäsen. (Varajäsenistä erovuorossa on
Martti Ollinen. Toisen vuoden jatkava varajäsen on Veli-Matti Koskela.)
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. (Entinen
tilintarkastaja-nimike on nykyään toiminnantarkastaja. Vuonna 2012 toiminnantarkastajina
ovat toimineet Reijo Karppinen ja Juha Vuorio. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet
Eero Mattila ja Esko Veijola.)
8. Muut asiat. Alla luetellut kohdat voidaan käsitellä syyskokouksessa, mutta ne voidaan jättää
sääntöjen mukaan myös uuden hallituksen päätettäväksi. Päätöstenteko syykokouksessa
antaa vahvemman selkänojan tulevalle toiminnalle, koska syyskokouksessa on enemmän
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jäseniä ottamassa asioihin kantaa. Nimetään vastuuhenkilöt seuraaviin kerhon toiminnan
kannalta keskeisiin tehtäviin kalenterivuodelle 2013:
a. Valitaan kerholle varapuheenjohtaja. (Vuonna 2012 varapuheenjohtajana on toiminut
Tero Kontiokari.)
b. Valitaan huutokaupanhoitaja. (Vuonna 2012 huutokaupanhoitajana on toiminut Tero
Kontiokari.)
c. Valitaan huutokauppatoimikunta. (Vuonna 2012 toimikunnan jäseniä ovat olleet
Markku Sumén, Timo Rätti, Jani Nuorala ja Rauno Mäkitalo ja täydennysjäseninä ovat
toimineet Auvo Tirkkonen ja Veli-Matti Koskela)
d. Nimetään kerholle varainhoitaja. (Vuonna 2012 varainhoitajana on toiminut Aki
Löytynoja.)
e. Valitaan kerholle sihteeri. (Vuonna 2012 sihteerin tehtäviä on hoitanut Esa Moilanen.)
f. Nimetään kerhon tiedotus- ja www-vastaava. (Vuonna 2012 kerhon tiedotuksesta,
postituksesta sekä www-sivujen päivityksistä on vastannut Timo Rätti.)
g. Valitaan kerholle jäsenrekisterin ylläpitäjä. (Vuonna 2012 jäsenten kirje- ja
sähköpostiosoitteistoa on ylläpitänyt Timo Rätti.)
h. Valitaan yhteys- ja vastuuhenkilö Antiikki- ja keräilymessuille. (Vuonna 2012 messujen
yhteysasiat on hoitanut Markku Sumén.)
i.

Nimetään rahojen arviointipalveluja kerhon nimissä tarjoavat henkilöt. (Vuonna 2012
arviointipalveluja kerhon nimissä ovat tarjonneet Aki Löytynoja, Tero Kontiokari ja Auvo
Tirkkonen.)

j.

Tarvikevälityksen hoidon jatkaminen J. Nuorala OY:n kautta.

k. Metallinpaljastimen hankinta kerholle
l.

Saate kevätkokoukselta 2012. Kerhon varojen sijoittaminen toimintaan.

