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Esityslista 

Aika:  Torstai 18.10.2018 klo 17.00 

Paikka:  Ravintola Salon Seurahuone, Salo 

 
Esityslista: 

 

§ 1. Kokouksen avaus 

Presidentti avasi kokouksen klo 17.00 

§ 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksen ajankohta on ilmoitettu klubiohjelmassa ja sähköpostikutsu liitteineen 

lähetetty joka jäsenelle 5.10. Paikalla oli 26 klubin jäsentä.                                         

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Juntti ja sihteeriksi Pirjo Nurminen. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miika Heikinheimo ja Hannu Määttänen.  

Ääntenlaskijat päätettiin valita, mikäli tulee äänestys. 

§ 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

§ 5. Esitellään toimintakertomus rotaryvuodelta 2017-2018 

Kuultiin esittely rotaryvuoden 2017-2018 toiminnasta ja hyväksyttiin 

toimintakertomus. 

§ 6. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2017- 2018 

Kuultiin esittely tilinpäätöksestä. 

§ 7. Esitetään toimintakauden 2017-2018 toiminnantarkastuskertomus 

Toiminnantarkastajat ovat tarkastaneet toiminnan ja antaneet siitä lausunnon. 

§ 8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus. 

§ 9. Vahvistetaan tuleva presidentti ja vahvistetaan, että tuleva presidentti toimii klubin hallituksen 

puheenjohtajana ja että nykyinen presidentti toimii entisenä presidenttinä seuraavan toimintakauden 

hallituksessa 
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Jari Laakkio vahvistettiin tulevaksi presidentiksi ja seuraavaksi hallituksen 

puheenjohtajaksi. 

§ 10. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut 

sääntöjen kohdassa 7. mainitut hallituksen jäsenet 

Valittiin varapuheenjohtajaksi Mikko Hägerstöm, 2. varapuheenjohtajaksi Pirjo 

Nurminen, sihteeriksi Jouni Niemi, 2. sihteeriksi Rauno Aavasalo ja 

rahastonhoitajaksi Matti Sirva, muut hallituksen jäsenet puheenjohtaja Jari Laakkio 

ilmoittaa myöhemmin. 

§ 11. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi 

varatoiminnantarkastaja 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Terjo Ek ja Mikko Savolainen sekä 

varatoiminnantarkastajaksi Antero Nurmi. 

§ 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Puheenjohtaja toi esille, että Uskelan klubia on pyydetty uuden Salon Reach-

rotaryklubin kummiklubiksi. Asia jätettiin odottamaan tarkempia selvityksiä ja 

ehdotettiin klubin perustajajäsentä Erik Stenströmiä esittelemään uutta klubia Uskelan 

klubin viikkokokoukseen.  

§ 13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40 
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