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Kokous aloitettiin kello 18:50. Läsnäolijoiden allekirjoitukset ovat liitteenä.
Låsnäolijoita: Erkki Nordman, Jukka Arvilommi, Pentti Lareva, Hani Taivalmäki,
Juha Niemi, Seppo Hiilamo, Raimo Lehtinen, Arto Hatanpää, Jarmo Willman, Kai
Aho ja Jussi Salin.

Pu heenjohtajaksi valittiin Kai Aho (OH2PR). Kokoussihteeriksi valittiin Jussi Salin
(OH3GGM). Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Lareva (OH3TY) ja Hani
Taivalmäki (OH3UP). Pöytäkirjån tarkastajat toimivat myös tarvitlaessa
äänten laskUoina.

Kokouksesta oli ilmoitettu ajoissa jäsenlehdessä ja kerhon kotisivulla. Kokous
todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

Vuoden 2007 talousarvion tarkastelu: Todettiin että tuotot tulevat pääosin
kahvikassasta ja jäsenmaksuista. Edellisenä vuotena oli tullut 5 uutta jäsentä,
joka jatkui tavoitteena. Menoja oval lähinnä kerhotilan vuokrat, laifteistohankinnat
ja kerholehden postitus. Ylijäämä olisi n. 32€. Talousarvio hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007: Toimintasuunnitelma luettiin ääneen.
Ehdotettiin seureavia uusia asioita: OH2TO ehdotti että kerhollå olevaa vanhaa
2m radiota voitaisiin antaa partiolaisten katsollavaksi, ja että kerhon jäsenet
voisivat lahjoittaa lisää vanhoja radiolaitteita kerholle uusien jäsenien
lainattavaksi. Kerholehdessä voisi ilmoittaa asiasta. Pohdittiin myös, eltä
ruskaleirin voisi pitää samaan aikaan jonkin kisan aikana, jolloin saalaisiin myös
kilpa ilutoimintaa leirin ohjelmaan. Kolmantena asiana mietittiin, että kerho voisi
laajentua yleiseksi radiohanastajien kerhoksi (ei vain radioamatöörien kerhoksi),
jolloin saataisiin uusia jäseniä jotka mahdollisesti saattaisivat päättåä ryhtyä
radioa matööreiksi. Tämä kalsottiin jäävän seuraavan hallituksen harkintaan.

Hallituksen puheenjohtajan valinta: Hallituksen nykyinen puheeniohtaja, Esa
Rössi (oH3MUQ), ei päässyt vuosikokoukseen paikalle, mutta hänen oletettiin
jatkavan tehtävässä. Päätettiin, etiä asia varmistetaan pöytäkirjaan kun häneen
saadaan yhteys. Päätettiin, että vuosikokous pidetään uudestaan, mikäli hän
kieltäytyy tehtåvästä. Myöhemmin saatiin varmistus että hän jatkaa hallituksen
puheenjohtajana, joien uudeksi puheenjohtajaksi täten valittiin Esa Rössi
(oH3MUO).

Ehdoiettiin nykyisen halliluksen jåsenet uuden hallituksen jäseneksi, koska ei ole
ilmennyt ongelmia. Kaikki suostuivat, joten hallituksen jäseniksi puheenjohtajan
lisäksi valittiin: Arto Hatanpäå (OH3HRR, Jussi Salin (OH3GGM), Pekka
Mielonen (OH3JMJ), Jarmo Willman (OH3ON) ja Juha Niemi (OH3HPU)
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Kokouksen puheenjohtaja
Kai Aho

Pöytäkirjan tarkastaja
Pentti Lereva

L Tilintarkastajien valinta. (OH2PR) ja Juha Nieminen (OH2MHA) olivat
edellisvuoden tilintarkastajat. Heidät hyväksyttiin uudestaan. Varatilintarkastajiksi
valittiin Seppo Hiilamo (OH2MJG) ja Seppo Murtomaa (OH2TO), koska
vanhoista varatilintarkastajista ei saatu tietoa.

9. Muul asiat. Huomionosoituksia ei ollut, ja mitään muiia asioila ei tullut ilmi.

10. Kokous påätettiin kello 19:23

Jussi Salin

Pöyläkirja n tarkastaja
Hani Taivalmäki


