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PÖYTÄKIRJA
16.4.2019

PIELIS-GOLF RY, KEVÄTKOKOUS

Aika: Tiistai  16.4.2019 klo 18.00

Paikka: Hyvärilän Kartanohotelli, Nurmes

1. Seuran puheenjohtaja Tero Niskanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki jäsenet
tervetulleiksi. 

2. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pirinen ja sihteeriksi toiminnanjohtaja
Juha Holopainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Kunnasranta ja Jorma Mahanen sekä
ääntenlaskijoiksi Jaakko Joki ja Jari Itäaho.

3. Kutsu kevätkokoukseen oli julkaistu syyskokouksen päätöksen mukaisesti sanomalehdissä;
Ylä-Karjala (2.4.2019) sekä Lieksan Lehti (2.4.2019). Todettiin, että on kokouksessa on läsnä
26 jäsentä (liite 1), joilla kaikilla on sekä puhe- että äänioikeus. Todettiin, että kokouskutsu oli
toimitettu sääntöjemme edellyttämällä tavalla, joten kokous on laillinen sekä päätösvaltainen.

4. Hyväksyttiin esityslista puheenjohtajan esittämässä muodossa kokouksen työjärjestykseksi
(liite 2).

5. Kokouksen osanotta jat tutustuivat vuoden 2018 to imintakertomukseen.
Toimintakertomuksesta poistettiin nuorisotoimikunnan kohdalla Jari Itäahon nimi ja muilta osin
hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 3). 

6. Rahastonhoitaja Ritva Kuosmanen esitteli vuoden 2018 tilit (liite 4) ja puheenjohtaja luki
tilin-/toiminnantarkastajien tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomukset vuoden 2018 tilien
osalta (liite 5 ja 6), jotka merkittiin kuulluksi.

7. Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin seuran hallitukselle ja
toiminnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilien ja hallinnon osalta.

8. Riitta-Liisa Pelkonen esitti Anja Lukkarisen kannattamana, että hallituksella on edelleen
luottamus jäsenistön keskuudessa. Todettiin, että hallitus nauttii edelleen jäsenten
luottamusta (liite 7).

9. Muissa asioissa hallitus antoi jäsenistölle tiedonannon, että yhdistyslain mukaisesti
yhdistyksen asioita hoitaa ja niistä vastuun kantaa yhdistyksen hallitus. Näin ollen yhdistyksen
omistamien Pielis-Golf Oy:n osakkeiden äänivaltaa Pielis-Golf Oy:n yhtiökokouksissa käyttää
yhdistyksen hallitus. Pielis-Golf Oy:n hallitukseen valittavat henkilöt valitaan yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa sääntöjen 11§ määräämällä tavalla. Jäsenistöltä tullutta
esitystä ei tämän vuoksi otettu päätettäväksi asiaksi, koska asiassa ei ollut päätettävää.
Merkittiin hallituksen tiedonanto kuulluksi (liite 8).

Päätettiin lisätä muihin asioihin evästyksenä hallitukselle, että hallitus harkitsisi tulevaisuus
työryhmän perustamista. Työryhmän tehtävänä olisi ideoida millä tavoin golf saadaan
säilytettyä houkuttelevana lajina, golfin pariin saadaan alueeltamme uusia harrastajia ja näin
turvattua golfkenttämme sekä seuramme tulevaisuus.

10. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:45.
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NURMEKSESSA 16.4.2019

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Pirinen Juha Holopainen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Niilo Kunnasranta Jorma Mahanen

Liitteet 6 kpl: 1. Osallistujaluettelo
2. Esityslista
3. Toimintakertomus
4. Tilinpäätösasiakirjat 
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Jäseniltä tullut esitys / Hallituksen luottamus jäsenistön keskuudessa
8. Jäseniltä tullut esitys / Pielis-Golf ry:n äänivallan käyttö ja käyttäjät Pielis-
Golf Oy:n hallinnossa ja kokouksissa
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