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1.

Kokouksen avaus
Lahden radioamatöörikerho ry:n puheenjohtaja Pentti Lareva (OH3TY) avasi
kokouksen kello 18.16.

'

2.

Kokouksen toimihenkilöidenvalinta
- Valittiin kokoukselle toimihenkilöt. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ensin
Pentti Larevaa (OH3TY), joka kieltä)'tyi toimesta. Toiseksi ehdotettiin Seppo
Murtomaata (OH2TO) ja Kai Ahoa (OH2PR). Ahon esityksen jälkeen Murtomaa
siirtyi kannattamaan Ahoa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kai
Aho (OH2PR).
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Veijo Saarinen (OH3-911).
- Pöyäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla åiiintenlaskijoina, valittiin Olli
Jaakkola (OH3UQ) ja Jaakko Nieminen (OH3LV).

3,

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Kokouksen esityslista hy/iiksyttiin työjåirjestykseksi.

4.

Hallituksen laatima vuoden 2001 toimintakertomus
- Käsiteltiin hallituksen laatimaatoimintakertomusta ruodelta 2001.
Toimintakertomusta ei luettu kokouksessa, koska sen todettiin saapuneen muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta kaikille jäsenille jäsenkirjeen mukana.
- Toimintakertomukseen täydennettiin seuraavat (alleviivatut) asiat:
. ". . .hallitus kokoontunut ! kerraa..."
r "...uroden 2001 kerholainen on valittu ja paljastetaan @iilkokouksessa.
Vuoden kerholaiseksi valittiin Olle Ekbere. (OH3RD)..."
o "OH3AC on osallistunut aktiivisesti 2 metrin ia 6 metrin testeihin.
z
m:llä vhdeksän ia 6m:llä kymmenen kertaa. Paras siioitus on 2 m:llä
16. siia 36 osanottaian ioukossa ia 6 m:llä 5. siia 22 osanottaian
ioukossa. Vuoden kerhokisassa OH3AC oli 2m:llä kahdeksas ia 6 m:llä
kuudes. HF-alueilla tvöskentely kerhoasemalla on lisääntvnvt erittäin
voimakkaasti uuden maston ia siihen liitettvien antennien mvötä. Veiio
(OH3-911) on saavuttanut useita kårkisiioia SWL-sariassa
kansainvälisissä kilpailuissa. Kerhon historiikkiaineistoa on kerättv ia
tävdennetty. tekiiänä Olle Ekberq (OtillRD).
- Toimintakertomus hyvåiksyttiin näiden täydennysten j älkeen.

5.

Vuoden 2001 tilit ja tilintarkastajien lausunto ja mahdolliset toimenpiteet, mikäli
aihetta löytyy
Keskusteltiin aiempina ruosina olleen rahastonhoitajan väiirinkåiytöksistii j a
viiäinkä).tösten seurauksena kerhon rahavarojen häviåimisestä. Seppo Murtomaa
(OH2TO) pyysi ensimmäisen puheen\Doron. Murtomaa peräsi rahojen
takaisinmaksusta todisteita ja onko varmasti kaikki rahat saatu takaisin. Murtomaa
plysi myös todentamaan, onko kaikki hävinneet varat ilmoitettu todenmukaisesti
kyseisen rahastonhoitajan toimesta. Ilmoitukseen rahojen mii:ir:istä ei voitu olla
varmoja. Murtomaa plysi hallitukselta varmistuksen takaisinmaksusta kirjallisena.
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Toisen puheenruoron käytti Raimo Vilkman (OH3MI) liittyen edellä mainittuun
asiaan hiivinneen rahan miiiiriin todentamisesta.
Käsiteltiin u:oden 2001 tilitja tilintarkastajien lausunto.
Hyv?iksyttiin vuoden 2001 tilien tuloslaskelma j a tase, sekä tilintarkastajien lausunto.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Hyviiksyttiin tilinpäiitös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille seuraavalla
ehdolla:

o

1

Hallitus

saa kirjallisen selvityksen siitii, onko kohdassa 5. mainittujen
rahojen takaisinperinnästä merkintöjä hallituksen pöytiikirjoissa ja onko
kaikki todennetut varat saatu takaisin. Kirjallinen selvitys on niihtiivissä
kerholla säilltettävässä kansiossa.

Muut asiat

-

Kokouksessa annettiin Olle Ekbergille (OH3RD) woden 2001 kerholaisen palkinto.
Palkintona olleen pokaalin antoi kerhon puheenjohtaja Pentti Lareva.
Todettiin, ettii muita käsiteltäviä asioita ei ollut saapunut kokouksen tietoon
säädetyssä ajassa.

Kokouksen puheenjohtaja Kai Aho (OH2PR) kiitti kokoukseen osallistujia
kokouksen kello 18.53.

ja pätti

LIITTEET: kokouksen osallistujalista, ruoden 2001 toimintakertomus, tuloslaskelma 2001, tase
200 1, tilintarkastajien lausunto.

Kai Aho, puheenj ohtaj a

Veijo Saarinen, sihteeri

/ /

(?"-'<--_e/-"ä_
Olli Jaakkola, pöytäkirj

antarkastaj a

/rz*Hzz

z'-i""n " Ni..i*n

J

r)

'

-r

pryt,itir:*t"tt .rrrt"

