ESITYSLISTA
Levi Golf ry

Sääntömääräinen syyskokous
Aika:

25.11.2020 klo 18

Paikka:

Teams etäkokous

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
5. Seuran ohjelmassa olevat urheilulajit tulevana toimikautena.
Johtokunta esittää, että tulevana toimikautena seuran urheilulajina on golf sekä
golfiin liittyvä kuntourheilu.
6. Jäsenyys muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
Johtokunta esittää, että jäsenyys on Suomen Golfliiton jäsenyys.
7. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
Johtokunta esittää maksuja seuraavasti:
- liittymismaksu, aikuiset
- liittymismaksu, juniorit
- jäsenmaksu, aikuiset
- jäsenmaksu, juniorit
- kannattajajäsenmaksu

40 €
0€
70 € / vuosi
10 € / vuosi
200 € / vuosi

Jäsen ei ole juniori enää sinä vuonna kun täyttää 22 v.
Mikäli liittyy jäseneksi 01.09. – 31.12., saa kyseisen vuoden jäsenmaksusta 50 %:n
alennuksen. Alennus ei koske kannattajajäsenmaksua.
8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.
Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä talousarvion
perustelut esityslistan liitteenä.
9. Seuran puheenjohtajan valinta.
Nykyinen puheenjohtaja Jarkko Kantolan yhden vuoden toimikausi päättyy
31.12.2020.
Johtokunta esittää, että syyskokous valitsee uuden puheenjohtajan seuraavalle
kaksivuotiskaudelle (1.1.2021-31.12.2022)
10. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Sääntöjen 14 §:n mukaan seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon
kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi

toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja
varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.
Johtokunta esittää, että valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Allan Naukkarinen, Jenni Hällfors, Marko Antila, Juha-Matti Talja
sekä varajäsen Jonna Köngäs
Jatkavia ovat Merja Kurula, Tomi Tolsa, Jaakko Sattanen, Riitta Jarva sekä
varajäsen Maarit Pelanne
11. Toiminnantarkastajan (tarkastajien) ja varatoiminnantarkastajan valinta.
Sääntöjen 10 §:n mukaan valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa.
Toiminnantarkastajana on toiminut Markku Mäkitalo, varatoiminnantarkastajana
Terttu Hagelin.
Markku Mäkitalo on antanut suostumuksen jatkaa toiminnantarkastajana
Johtokunta esittää valittavaksi tilivuodelle 2020 yhden toiminnantarkastajan,
Markku Mäkitalon sekä yhden varatoiminnantarkastajan.
12. Seuran edustajien valinta niihin järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on jäsenenä.
Sääntöjen 10 §:n 12 kohdan mukaan syyskokous päättää seuran edustajan/edustajat
niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
Johtokunta esittää syyskokoukselle, että johtokunta päättää keskuudestaan ne
edustajat, jotka kulloinkin seuraa edustavat.
13. Muut asiat.
Par 3 harjoituskentän rakentaminen

