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KAJAANIN AMPUJAT RY. v. 2012 sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirja
Kokous pidettiin Lähivakuutuksen kokoustiloissa 22.11.2012 klo 18.00
1 § Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10
2 § Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
a) puheenjohtaja: Ahti Kärkkäinen.
b) sihteeri: Kalle Loisa.
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Matti Karjalainen ja Joni Liimatainen.
d) kaksi ääntenlaskijaa: Matti Karjalainen ja Joni Liimatainen.
3 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet ( liitteena osallistuja luettelo )
paikalla: 13 osallistujaa.
äänioikeutetut jäsenet: Kaikki äänivaltaisia.
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5 § Liittymis- jäse- ja kannattajamaksujen suuruus vuodelle 2013
vuonna 2012 olleet: Sekä johtokunnan ehdotus
liittymismaksu:
42 €
nuorisojäsen:
8€
kannattajajäsen 20 €
SAL:
42 €
SML:
30 €
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
6 § Vahvistetaan vuodelle 2013 toimintasuunnitelma
Päätös: Vahvistettiin muutoksilla ja lisäyksillä.
7 § Vahvistetaa vuodelle 2013 talousarvio
Päätös: Hyväksyttiin alijäämäinen talousarvio yksimielisesti.
8 § Johtokunta esittää seuran varojen käytöstö seuraavaa:
a) jäsenmaksutuotot: Maksetaan liittojen jäsenmaksut, kirjanpitäjän ja sihteerin kulukorvaukset,
vakuutusmaksut, seuran postitus, toimistotarvike yms. kulut, työntekijöiden palkat. huomion
osoitukset, muusta jäsenmaksutuotoista päättää johtokunta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
b) Jaostojen omallatoiminnallaan hankkimat tuotot. Jaosto käyttää itsenäisesti.
Päätös: Hyväksyttiin,
9 § Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan
puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
Päätös: Ahti Kärkkäinen
10 § Valitaan jaostojen vetäjät:
v. 2013 vetäjät
Haulikkojaosto: Vesa Äikäs.
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Kiväärijaosto: Johtokunta etsii vetäjän.
Pistoolijaosto: Matti Karjalainen
Riistamaalijaosto: Tapio Toratti
Silhuetti /practical yhteyshenkilö: Kari Malinen ( johtokunta selvittää )
11 § Valitaan erovuoroisten johtokunnan ( toimikausi kaksi vuotta ) jäsenten tilalle uudet
jäsenet erovuorossa ( Jorma Hujanen eronnut seurasta, Jari Lappalainen pyytänyt eroa
johtokunnan jäsenyydestä, ja Matti Karjalainen )
Erovuoroisten tilalle päätös: Matti Karjalainen uudelleen , Tapio Toratti, Juhani Hautala uutena ja
Kalle Loisa uutena valittiin puheenjohtajaksi valitun Ahti Kärkkäisen tilalle, joten Loisa on
erovuorossa vuoden 2014 johtokunnan jäsenyydestä.
Varajäsenet päätös: Kari Karhu ja Kauko Karhu jatkavat.
12 § Valitaan kaksi toiminnan / tilintarkastajaa, ja kaksi varahenkilöä.
Päätös varsinaiset: Joni Liimatainen ja Veli-Pekka Leivo
Päätös vara: Ahti Liimatainen ja Mika Pöllänen
13 § Urheilumuodot. jotka ovat seuran ohjelmassa. Haulikko, kivääri, pistooli, riistamaali ja
silhuetti / practical
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
14 § Valitaan edustajat vuodeksi 2013. SAL:n kokoukseen, SAL:n Pohjoispohjanmaan
alueen kokouksiin, SML:n Kainuun piirin kokoukseen, SLU:n Kainuun piirin kokouksiin.
Päätös: Puheenjohtaja valittiin Ahti Kärkkäinen kaikkiin seuran viralliseksi edustajaksi.
15 § Johtokunnan tai jäsenten seuran sääntöjen 9 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
a) Johtokunta esittää seuran 90-vuotis juhlan järjestämiseksi ns. pikkujoulumuotoisena
marras – joulukuussa jäsenille ja yhteistyökumppaneille, johon varataan 1000.00 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, johtokunta hoitaa seuran historiikin tekemisen.
Tilaisuudessa ei tarjoilla ALKOHOLI pohjaisia juomia.
b) Jahani Hautala esittää ilma-aseradaksi sopivien tilojen vuokraamiseksi. Johtokunta
esittää, että valtuutetaan Juhani Hautala selvittämään asiaa, vuosivuokra-, sähkö- ja
vesimaksuineen, ja esittää asian johtokunnalle, joka kutsuu yleisenylimääräisen
kokouksen, joka päättää jäsenten ratamaksuista, sekä tilojen vuokrauksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Selvitys valmis 1.5.2013 mennessä.
16 § Seuran virallinen ilmoitustapa.
Päätös: Seuran nettikotisivu, ja Koti Kajaani lehti
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55
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Kajanissa
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

________________________________
Ahti Kärkkäinen
Pöytäkirjan tarkastajat

_________________________________
Kalle Loisa

______________________________
Matti Karjalinen

__________________________________
Joni Liimatainen

