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Vuosikokouksen pöytäkirja
Vuosikokous 1.11.2016 kello 17:00. Paikka Leikkilä, Kauppakeskus Plaza, Salo.
Paikalla:
Petri Mellin
Mikko Lähdekorpi
Ville Tausa
Ville Tuominen
Mikko Virtaperko
Jussi Laakkio
Juho Lankila
Simo Kolehmainen
Tommi Jokinen
Klo 17:30 saapuivat myös
Vilho Routasalo
Patrik Persson
1 Kokouksen avaaminen
Petri Mellin avasi kokouksen klo 17.00.
2 Vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Tausa ja sihteeriksi valittiin Mikko
Virtaperko.
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on kutsuttu koolle ajallaan ja paikalla on kattava otos aktiiviharrastajia.
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta, 2 henkilöä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös
kokouksen ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Tuominen ja Mikko Lähdekorpi.
5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. Esitykset kohtaan 13 tulevista asioista
Esitettiin seuraavia aiheita. Sumpin tarkoitus ja tulevaisuus. Tapahtumien määrä per
vuosi. Mainostaminen ja tiedotus. Sumpin uusi logo. Kerho omaisuuden inventaario.
Budjetti vuodelle 2017 genreittäin miniatyyrit, lautapelit, korttipelit ja muut kulut.
6 Toimintakertomus päättyneeltä kaudelta, hallitus esittelee
Toimintakertomus 2010-2015 hyväksyttiin korjauksin.
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7 Tilikausi päättyneeltä kaudelta, hallitus esittelee. (Tilintarkastajien lausunto.)
Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2010-2015 hyväksyttiin.
8 Tili ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Vuosikokous myöntää tili- ja vastuuvapauden 2010-2015 hallitukselle.
9 Kauden 1.1.2016 - 31.12.2016 hallituksen valinta. Hallitus muodostuu kolmesta
yhdistyksen jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan
Hallitusjäseniksi valittiin Ville Tausa, Mikko Lähdekorpi, Jussi Laakkio, Mikko Allen ja
Mikko Virtaperko.
10 Kauden 1.1.2016 - 31.12.2016 tilintarkastajien valinta, 2 henkilöä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Juho Lankila ja Ville Tuominen.
11 Jäsenmaksun suuruuden ja keräystavan päättäminen
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 EUR. Vuonna 2016 ei kerätä jäsenmaksuja.
Lisäksi päätettiin, että inventaario tehdään 1.1.2017 ja tästä päivästä eteenpäin
yhdistys ottaa jälleen vastaan lahjoituksia.
12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Vuodelle 2016 ei ole luotu toimintasuunnitelmaa. Seuraava toimintasuunnitelma
esitellään vuoden 2017 vuosikokouksessa silloisen hallituksen toimesta.
13 Muut esille tulevat asiat
Sumpin tarkoitus ja tulevaisuus.
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa on ilmaistu selkeästi yhdistyksen
säännöissä ja näillä jatketaan. Yhteistyö MLL:n ja Kauppakeskus Plazan
kanssa koetaan hedelmälliseksi ja sitä halutaan jatkaa. Eri tapahtumien
kohderyhmien tulisi yhdessä olla kattava.
Tapahtumien määrä per vuosi.
Useampia tapahtumia per vuosi tarvitaan, imagosyistä ja jotta
yhteistyökumppanit pysyvät iloisina.
Mainostaminen ja tiedotus.
Yläaste, lukio, ammattikoulut. Tiedottaminen paikan päällä pelitiloissa. Miten
kerromme täällä että mistä on kyse? Mitä kerrotaan? Sumpille paidat, jotka
osa imagoa ja toimivat elävinä mainoksina ja yhteyshenkilöinä.
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Sumpin uusi logo.
Logosta äänestetään myöhemmin.
Kerho omaisuuden inventaario.
Inventaario 1.1.2017, kamat lasketaan viikonlopputapahtuman roudauksen
yhteydessä.
Budjetti vuodelle 2017 genreittäin miniatyyrit, lautapelit, korttipelit ja muut kulut.
Keskustelua siitä, miten rahat jaetaan näiden toimialueiden kesken.
Miniatyyripuolelle on jo panostettu. Lautapelejä ilmestyy varastoon itsekseen.
Yhdistyksellä ei ole juoksevia kuluja.
Todettiin, että tällä hetkellä yhdistys ei pystyisi maksamaan toimitiloista
vuokraa.
Hallituksen budjettiesitykseen toivottiin painotusta osioon muut kulut.
Markkinointiin tarvitaan lisää paukkuja.
14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Ville Tausa
puheenjohtaja

Mikko Virtaperko
puheenjohtaja

Ville Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Lähdekorpi
pöytäkirjan tarkastaja

