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Suomen Shorinjiryu Karatedo Yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika

Su 17.5.2020

Paikka

Skype

Osallistujat

Budoseura Genbukai ry, edustajanaan Tuula Jakobsson Peralta
Budo Rensei ry, edustajanaan Fredrik Boxberg
Vantaan Jukara ry/karatejaos, edustajanaan Ville Sammalkorpi
Metsuke ry, edustajanaan Vesa Salminen
Kajaanin Ko Jou ry: edustajanaan Jarmo Birling
Lisäksi mukana olivat yhdistyksen hallituksen edustajina:
Jukka Hänninen
Krista Nwagu
Markku Leino
Ja hallituksen ulkopuolisena tiedottajana:
Tarja Tapio-Virkki

1

Kokouksen avaus
Kokous avattiin Suomen Shorinjiryu Karatedo Yhdistyksen puheenjohtajan Jukka Hännisen
toimesta klo 18:35.
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Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hänninen, kokouksen sihteeriksi Tarja Tapio-Virkki ja
pöytäkirjantarkastajiksi Krista Nwagu ja Fredrik Boxberg.

3

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty yhdistyksen jäsenseuroille 21.4.2020 ja se on ollut samasta
päivästä lähtien myös yhdistyksen nettisivuilla nähtävillä, joten kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5

Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hänninen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä totesi vuoden 2019 tuloksen olleen 824,06 euron verran positiivinen.
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Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus oli myös lähetetty jäsenyhdistysten edustajille
etukäteen tutustuttavaksi. Niihin liittyen kenelläkään ei ollut huomautettavaa.
Käytiin läpi lyhyesti toimintakertomus vuodelta 2019. Toimintakertomukseen liittyen ei ollut
kenelläkään huomautettavaa.
Kuunneltiin yhdistyksen toiminnantarkastaja Kimmo Nissisen lausunto puheenjohtaja Jukka
Hännisen lukemana yhdistyksen toiminnan tarkastamisesta vuodelta 2019. Toiminnantarkastaja ei
ollut löytänyt huomautettavaa hallituksen toiminnasta ja puolsi siten vastuuvapauden myöntämistä
hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

6

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille
Vesa Salminen jääväsi itsensä, koska toimi yhdistyksen taloudenhoitajana. Muut kokoukseen
osallistuvat päättivät yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7

Muiden esille tulevien asioiden käsittely
Kokoukseen ei oltu ehdotettu käsiteltäväksi muita asioita.

8

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:53.

Allekirjoitukset pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________
Jukka Hänninen
Kokouksen puheenjohtaja

_____________________________
Tarja Tapio-Virkki
Kokouksen sihteeri

____________________________
Krista Nwagu
Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja

_____________________________
Fredrik Boxberg
Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja
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