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Pöytäkirjan liitteessä 1 on valokuva osallistujilta kerätystä nimilistasta.

Kohdat 1.−10.

1. Kokouksen avaaminen
Linnea Mäkinen avasi kokouksen ajassa 18.13.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Säännöt 15§: Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 6 päivää aikaisemmin
yhdistyksen internet-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Säännöt
16 §: Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Kokouskutsu on julkaistu Hallat ry:n nettisivuilla sekä Facebook- sivuilla 18.3.2016 ja
siinä on mainittu sääntöjen edellyttämät asiat. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Saara Asikainen, sihteeriksi Maija Sieppi ja
pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa kokouksen ääntenlaskijoksi Aila Halsinaho ja
Jesse Tauriainen.

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen
Säännöt 13 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi myöntää
yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle
henkilölle.

Kokouksessa ei ilmennyt tarvetta puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntämiselle. Kaikki
kokouksen läsnäolijat olivat Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat –
Hallat ry:n jäseniä.

5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2016 pääministeri Linnea Mäkinen esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen
(liite 2).
23.3. pidettiin Hallat ry:n hallituksen kokous, jossa hallitus päätyi esittämään
kevätkokoukselle vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksymistä. Vuosi 2016 oli
onnistunut, tapahtumatarjonta oli aktiivista, yhteistyö eri yhteistyökumppanien kanssa
toimi hyvin ja uusia jäseniä saatiin rekrytoitua mukaan ainejärjestön toimintaan
kiitettävästi. Vuoden 2016 toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toiminnantarkastajan lausunnon
kuuleminen
Vuoden 2016 pääministeri Linnea Mäkinen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen (liite 3).
Hallitus 2016 oli ollut tehokas varainhankinnassa ja toiminut suunnitelmallisesti
korjatakseen taloutta vuoden 2015 alijämäisen tilikauden jälkeen saaden vuoden 2016
tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Tilinpäätös oli 1 783, 96 € ylijäämäinen.

Vuoden 2016 toiminnantarkastaja Kai Kinnunen esitti, että budjetit voisi arvioida
tarkemmin tulevaisuudessa. Kysymyksiä ei noussut toiminnantarkastajan kertomuksesta
(liite 4).
Hallitus 2017 päätti kokouksessaan 23.3. esittää toimintakertomus ja tilinpäätös
hyväksyttäviksi. Kevätkokous päätti hallituksen 2017 esityksestä toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen hyväksymisestä yksimielisesti.

8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille
Linnea Mäkinen ja Petteri Matintupa poistuvat kokouksesta 18.48.
Kevätkokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen annettujen tietojen perusteella. Linnea
Mäkinen ja Petteri Matintupa poistuivat tilasta esteellisenä vastuuvapauden myöntämisen
ajaksi.
Hallitus 2017 päätti kokouksessaan 23.3. esittää kevätkokoukselle vastuuvapauden
myöntämistä vuoden 2016 hallitukselle. Kevätkokous myönsi vastuuvapauden vuoden
2016 tilivelvollisille.
Linnea Mäkinen ja Petteri Matintupa tulivat takaisin kokoukseen 18.49.

9. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen jälkeen valinnaiset kokouskaljat omakustanteisesti.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Saara Asikainen päätti kokouksen ajassa 18.51.
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Liite 1. Kevätkokouksen osallistujat.

