
 

 

 

Cool Riders ry:n SYYSKOKOUS  

 

Aika:  24.11.2016 klo 19.00-19.35 

Paikka:  Ängsdal 

Läsnä: Anne-Maj Grönroos-von Rettig 

 Anna Vilkko 

 Anni Vilkko 

 Kirsi Hiltunen 

Krisse Seppänen 

Margaretha Einola-Rajamäki 

Tiina Laine 

1. Kokouksen avaus 

Anne-Maj Grönroos-von Rettig avasi kokouksen klo 19.00. 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Margaretha Einola-Rajamäki, joka myös toimi kokouksen  

sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna ja Anni Vilkko. 

3. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin, että kaikki kokouksessa läsnä olevat ovat myös äänioikeutettuja. 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksesta on toimitettu yhdistyksen jäsenille tieto 9.11.2016 eli viimeistään 14 päivää ennen 

kokousta. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 

5. Tulevan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymismaksun, jäsen- ja 

ainaisjäsenmaksun suuruus 

Toimintavuoden 2017 aikana pyritään järjestämään valmennuskursseja, jonka lisäksi seura on 

myyjänä läsnä Eerikinkartanon vuosittain järjestettävillä joulumarkkinoilla. 

Valmennuskurssien kustannukset katetaan osallistujilta perittävillä osallistumismaksuilla.  

Vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 64 euroa. 

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 7 puheenjohtaja mukaan lukien. 



7. Hallituksen puheenjohtajan valinta 

Johanna Örndahl on ilmoittanut välittömästi eroavansa puheenjohtajan tehtävästä kesken 

kauden. Puheenjohtajaksi vuoden 2017 syyskokoukseen asti valittiin Kai Kronlund.  

8. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle 

Hallituksessa jatkavat sen nykyiset jäsenet Anne-Maj Grönroos-von Rettig, Anni Vilkko, 

Margaretha Einola-Rajamäki ja Tiina Laine, joka myös jatkaa yhdistyksen rahastonhoitajana. 

Uusiksi jäseniksi sekä eroavien jäsenten jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Anna Vilkko ja 

Kirsi Hiltunen Krisse Seppäsen ja Leila Tuomisen ilmoitettua eroavansa yhdistyksen hallituksesta 

välittömin vaikutuksin.  

Yhdistyksen jäsensihteerinä jatkaa Anna Vilkko. 

9. Toiminnantarkastajien valinta 

Toiminnantarkastajina jatkaa Cyril von Rettig sekä uutena Pertti Rajamäki. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Nina Hellström ja Jari Hiltunen.  

10. Yhdistyksen säännöt 

Keskusteltiin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta siten, että kokouskutsu säännöissä 

mainittujen tapojen lisäksi voidaan toimittaa yhdistyksen jäsenille myös julkaisemalla kutsu 

yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa.  

Päätettiin, yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, käsitellä muutosehdotus kahdessa perättäisessä, 

vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.  

11. Kokouksen päättäminen 

Koska muita asioita ei ollut, päätti puheenjohtaja kokouksen kello 19.35. 

 

Vakuudeksi 

 

Margaretha Einola-Rajamäki   

Pöytäkirjan tarkastivat: 

 

Anna Vilkko   Anni Vilkko 


