Salon Seudun Avantouimarit Ry
Vuosikokous 2018
Lounasravintola Marja Kankareella torstaina 15.2.2018 klo 17.30
1. Seuran puheenjohtaja Leo Takalo avasi kokouksen klo 17.35
2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Lindström, sihteeriksi Pirkko Määttänen ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Leena-Alanissi ja Kalevi Ståhlström
3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi (ilmoitus SSS:n sivuilla 4.2.2018) sekä
päätösvaltaiseksi
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Kirjanpitäjämme Kari Kulmala esitteli tilinpäätöksen, joka näytti +5824,87 euroa tilikauden
tulokseksi. Positiivisen tuloksen aiheuttivat kesäkauden saunan ja ulkoalueiden hoitotuotot.
Tilillä on 10 600 euroa. Saunavuokrat kaupungille – 17 000 euroa. Mietittäväksi: miten
jatketaan, millä käyntimaksuilla. Luettiin toimintakertomus, johon lisätään hallituksen
kokoonpano sekä liitteeksi kävijätilastot. Toiminnantarkastajan lausunto luettiin.
6. Tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto vahvistettiin.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Esiteltiin toimintasuunnitelma, vahvistettiin se ja todettiin että se elää vielä ainakin syksyn
osalta. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio: tulot 35 000 euroa ja menot 31 000 euroa.
Jäsenmaksu vahvistettiin kuluvaksi ja tulevaksi vuodeksi 35 euron suuruiseksi. Keskusteltiin
kausimaksun suuruudesta – seuran hallitus tutkiskelee tilannetta ja päättää siitä
kokouksessaan.
8. Erovuorossa olivat puheenjohtaja Leo Takalo, rahastonhoitaja Erja Tiainen ja sihteeri
Pirkko Määttänen. Takalo ja Määttänen jatkavat tehtävissään, uudeksi rahastonhoitajaksi
valitiin Kari Virtanen ja varajäseneksi Erja Tiainen. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat
vuonna 2018 puheenjohtaja Leo Takalo, Markus Lindström, Pirkko Määttänen, Kari
Virtanen, Timo Rantalampi, Irja Frisk ja varajäsen Erja Tiainen.
9. Toiminnantarkastajaksi valitiin Pia Lindgren ja hänen varajäsenekseen Petteri Rask.
10. Muut asiat: Vuoden 2019 avantouinnin SM-kisat järjestetään Turussa Aurajoessa, seuramme
on mukana järjestelytalkoissa yhdessä Hulluna Avantoon-ryhmän kanssa.
Avantosaunavuorot tulevat taas syksyllä uudestaan hakuun. Keskusteltiin lauantaivuoron
aikaistamisesta, mutta päätettiin jatkaa samoilla ajoilla – edellyttäen että saamme samat
vuorot.
Päätettiin anoa kaupungilta uimalan kesähoitoa, työllistetään nuoria arkipäiviksi – Erja ja
Lissu vastaavat käytännön järjestelyistä ja viikonloput pyritään hoitamaan talkoilla. Samoin
anotaan uimalan ulkoalueiden hoitoa kesäksi.
Sopimus Ykkösakselin kanssa Leader-rahoituksen saamiseksi laiturin lämpöpaneleita,
kaidetta ja led-valaistusta varten on allekirjoitettu 14.2.2018, toimenpiteisiin ryhdytään vasta
syksyllä, koska kesäksi panelit pitää kuitenkin ottaa pois.
11. Puhueenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
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