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AIKA 5.10.2016 klo 18:00
PAIKKA Maanpuolustustalo

§1Kokouksen avaus. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Terho avasi kokouksen klo 18.

Kokouksen aluksi kuultiin Tuulo Lehtisen esitelmä Sotilaspoikien toiminnasta

§2Kokouksen puheenjohtajan valinta

Marko Patrakka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

§3Kokouksen sihteerin valinta

Juha Simola valittiin kokouksen sihteeriksi

§4Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Mauri Satolehto ja Juha Orkomies valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

§5Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§6Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Osallistujille jaettu työjärjestys hyväksyttiin

§7Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Tuomas Terho esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

– ``LRES pyrkii järjestämään marssitapahtumia myös omatoimisesti´´

– `` Yhdistyksen kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostilla´´

§8Vuoden 2017 jäsenmaksun vahvistaminen

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 36 €

§9Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen
Tuomas Terho esitteli talousarvion ja se hyväksyttiin

§10Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Lauri Latvakangas ja Mauri Satolehto valittiin toiminnan tarkastajiksi

Juha Orkomies valittiin varatoiminnantarkastajaksi

§11Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8 hlö + puheenjohtaja

§12Yhdistyksen puheenjohtajan 2017 valinta

Tuomas Terho valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017

§13Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle

Tuomo Pohjantuli, Teijo Nipuli ja Marko Pulkkinen jatkavat hallituksessa. Tuomo Virta 
valittiin Juha Simolan tilalle hallitukseen.

§14Piirin 2017 kokousedustajien valinta
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Hallitus valitsee keskuudestaan ko. edustajat

§15Liiton 2017 kokousedustajien valinta

Hallitus valitsee keskuudestaan ko. edustajat

§16Muut esille tulevat asiat

§17          Muita esille tulevia asioita ei ollut
Palkitsemiset
Erkki Viljalle ja Hra X:lle ojennettiin yhdistyksen standaari

§18Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59

  ALLEKIRJOITUKSET
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