
EMMA Finland Ry VUOSIKOKOUS 2021 13.2.2021

1. kokouksen avaus
-Kokous avattiin klo 12:02
-Kokous tauolle klo xx
-Kokous jatkuu klo xx

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

-Valittiin puheenjohtajaksi Teemu Ekola
-Valittiin sihteeriksi Milla Sallinen
-Pöytäkirjan tarkastajat 2kpl: Mikko Laine, Matti Punna

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
-Muutokset: käsitellään kokouskutsussa esitetty kohta 8 (toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus) ennen kohtaa 7 (valitaan
hallituksen puheenjohtaja ym hallituksen äänestys)

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

-Kävimme Tilinpäätöksen läpi
-Kävimme vuosikertomuksen läpi
-Kuulimme toiminnantarkastajan lausunnon

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

-Vahvistettiin kauden 2020 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisuuksille. Tilinpäätöksen käsittelystä on
saatavissa muistio yhdistyksen jäsenille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
-Kävimme läpi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion
-Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus pidetään samana (20€/40€).

8. valitaan hallituksen 2021 puheenjohtaja ja muut jäsenet (4)
-Esitetty Juuso Heinonen, ei muita ehdotuksia
-Valittu puheenjohtajaksi Juuso Heinonen

-Esitykset hallituksen jäseniksi:
-Vesa Aho
-Milla Sallinen
-Jan-Erik Kaivonen
-Krista-Annikka Leppäkari
-Kyösti Rakkola
-Jeremias Fast



-Hallituksen jäsenet valittu esityksen mukaisesti
-Vesa Aho
-Milla Sallinen
-Kyösti Rakkola
-Krista-Annikka Leppäkari

-Varasijoille Jeremias Fast (1.) ja Jan-Erik Kaivonen (2.)

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastaja ja heille varatoiminnantarkastajat
-Valittiin Mikko Laine
-Vara: Toni Suhonen

10. Muut käsiteltävät asiat.

-Hallituksen korvausasioiden selvitysten aloitus: seuraava hallitus alkaa selvittämään
mahdollisuuksia korvata hallitukselle tai tuomareille korvauksia. Tarvittaessa pidetään
2021 jäsenkokous, jossa asiaa tarkastellaan tarkemmin. Lisäksi keskustellaan
mahdollisista muutoksista tilikauden aikataulutuksiin, eli kirjanpito
tammi-joulukuuksi.

-Yleistä keskustelua finaaleista.

-Uudet tuomaripaidat tilataan ilman sponssilogoja, jotta tuomarointi myös
visuaalisesti mahdollisimman puolueetonta.

-GDPR EMMA:n toiminnassa nostettu esille, ja on hallituksella työstön alla.

Päätettiin kokous klo 14:12 

13.2.2021

Puheenjohtaja: Teemu Ekola

Sihteeri: Milla Sallinen

Pöytäkirjantarkastajat:

Mikko Laine

Matti Punna


