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1

Kokouksen avaus. 8Mr liiton hallituksen puheenjohtaja Julia Ormio avasi kokouksen.

2

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan
valinnat. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Raatikainen, sihteeriksi Kirsi
Raatikainen, kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Robbie Lindberg ja Tapio
Nuotio.

3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous todettiin sääntöjen
mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut asialista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

4

Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille. Hallituksen puheejohtaja Julia Ormio esitteli vuoden 2013
toimintakertomuksen. Talousvastaava Kirsi Raatikainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastaja
Ville Rajala esitteli tilintarkastajien kertomuksen. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus
ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
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Hallitusten jäsenten valinta toimintakaudelle 2014. Valittiin toimikaudelle 2014 hallituksen
puheejohtajaksi Hannu Kähönen ja jäseniksi Mikael Stelander ja Jyri Kuivalainen.
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Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat toimikaudelle 2014. Valittiin toimikaudelle 2014
tilintarkastajaksi Tapio Nuotio ja varatilintarkastajaksi Antti Toukolehto.
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Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden
päättäminen toimintakaudeksi 2014. Julia Ormio totesi, ettei toimintasuunnitelmaa tai budjettia
ole vanhan hallituksen toimesta laadittu tulevalle kaudelle, jotta uudelle hallitukselle jää
vapaat kädet ryhtyä suunnittelemaan tulevaa toimintaansa. Käytiin keskustelua toimikauden
2014 haasteista ja jäsenmaksun suuruudesta. Päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus
nykyisenä 30 €.

8

Vuoden 2013 kilpailukalenteri. Vastavalitun hallituksen jäsen Mikael Stelander esitteli kauden
2014 kilpailukalenterin. Käytiin keskustelua tulevan kauden kilpailukalenterista ja siitä missä
kisassa luokkamestaruus ratkaistaan. Tavoitteea olisi, että luokkamestaruudesta kisattaisiin
siinä kisassa, jossa osallistujaveneitä on eniten. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään asia
ja todettiin, että todennäköisimmin RRegatassa on eniten osallistujia. Mikael Stelander on
yhteydessä Airistolle heidän mahdollisen kesäregatan osalta.
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2013 MM-kilpailut. Julia Ormio kertoi MM-kilpailuista niiden järjestelyistä, sujumisesta ja niistä
saadusta todella hyvästä palautteesta. Joni Hertell piti kiitospuheen eronneelle hallitukselle,
kisaorganisaatiolle, vapaaehtoistyöntekijöille ja Julia Ormiolle kisaorganisation vetämisestä.
Hertell totesi kisojen sujuneen erinomaisesti ja hänen saaneen ympäri maailmaa kiitosta
osallistujilta kisajärjestelyistä.
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Muut asiat. Keskusteltiin MM-kisojen lähtevien venekuntien tukemisesta yhdistyksen toimesta
rahallisesti. Päätettiin valtuuttaa vastavalittu hallitus pohtimaan tullaanko jatkossa MM-kisoihin
lähteviä venekuntia tukemaan rahallisesti ja jos niin minkä suuruisin summin. Valtuutettiin
vastavalittu hallitus neuvottelemaan ja sopimaan HSS:n kanssa MM-kilpailujen talouteen
liittyvät avoimet kysymykset.

11

Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
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