Protokoll för Drumsö Paddlarklubbs höstmöte
2021 Drumsö Paddlarklubbin syyskokouksen
2021 pöytäkirja
Mötet ägde rum i klubbhuset den 8.11.2021
Kokous pidettiin kerhon tiloissa 8.11.2021
1

Öppnandet av mötet - Kokouksen avaus

Mötet öppnades av styrelseordförande Jonna Piiparinen kl. 18.02
Hallituksen puheenjohtja Jonna Piiparinen avasi kokouksen klo. 18.02
2

Val av mötets ordförande och sekreterare - Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Till ordförande för mötet utsågs Jonna Piiparinen och till sekreterare Carl
Fortelius.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Piiparinen ja sihteeriksi Carl
Fortelius.
3

Val av två protokolljusterare och rösträknare - Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Till protokolljusterare, och vid behov rösträknare, valdes Jytte Eriksson och
Juhani Meriö
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina,
valittiin Jytte Eriksson ja Juhani Meriö.
4

Konstaterande av mötets laglighet och beslutanderätt samt godkännande av föredragningslistan - Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Möteskallelsen med bifogat material har tillställts medlemskåren per elpost
den 1.11.2020, samt gjorts tillgängligt i klubbhuset, varför mötet blivit lagligen sammankallat och beslutfört. Arbetsordningen (Bilaga 1) godkändes.
1

Kokouskutsu ja -aineisto on toimitettu jäsenistölle sähköpostitse 1.11.2020,
sekä nähtäväksi vajalle, joten kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kutsussa jaettu työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin.
5

Val av styrelsemedlemmar för två följande verksamhetsår i stället för de avgående Carl Fortelius och Meiri Siivola. Val av ny
medlem i stället för Samuli Ajo. Hallituksen jäsenten valinta
seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten Carl Forteliuksen
ja Meiri Siivolan tilalle sekä uuden jäsenen valinta Samuli
Ajon tilalle.

Valdes Meiri Siivola, Henna Launistola och Veijo Kinnunen.
Valittiin Meiri Siivola, Henna Launistola, Veijo Kinnunen.
6

Val av styrelsesuppleant för nästa verksamhetsår i stället för
avgående Guy Hellström. - Hallituksen varajäsenen valinta
seuraavaksi toimintavuodeksi erovuorossa olevan Guy Hellström tilalle.

Guy Hellström omvaldes.
Guy Hellström valittiin uudelleen.
7

Val av klubbmästare-inventarieförvaltare för nästa verksamhetsår.
- Valitaan kerhomestari-kalustonhoitaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

Niklas Rönneberg omvaldes som klubbmästare-inventarieförvaltare för nästa
verksamhetsår.
Kerhomestari-kalustonhoitajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Niklas Rönneberg.

2

8

Val av två verksamhetsgranskare och två vice verksamhetsgranskare för nästa redovisnings- och verksamhetsår. - Valitaan kaksi
toiminnantarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajan varahenkilöä seuraavaa tili- ja toimintavuotta varten

Till verksamhetsgranskare för nästa redovisnings- och verksamhetsår valdes
Silja Kanerva, Vesa Kukkamaa. Till vice verksamhetsgranskare Miikka Pennanen och Johanna Oksanen.
Toiminnantarkastajiksi seuraavalle tili- ja toimintavuodelle valittiin Silja Kanerva ja Vesa Kukkamaa. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi seuraavalle
tili- ja toimintavuodelle valittiin Miikka Pennanen ja Johanna Oksanen.
9

Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 2022 fastställes. - Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden 2022 toimintasuunnitelma

Styrelsens förslag till verksamhetsplan (Bilaga 2) fastställdes.
Vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (Liite 2).
10

Budget och medlems-, inträdes- och i paragraf 8 nämnda avgifter för nästa verksamhetsår 2022 fastställes - Vahvistetaan
seuraavan toimintavuoden 2022 talousarvio, jäsen-, liittymisja pykälässä 8 mainitut maksut

Styrelsens förslag till budget och avgifter för år 2022 fastställdes (Bilagor
3,4). Vahvistettiin hallituksen esitys talousarvioksi ja maksuiksi hyväksyttiin
(Liitteet 3, 4).
11

Övriga ärenden: presentation av bruksrättsmedlemskapet Muut
mahdolliset asiat: käyttöoikeusjäsenyyden esittely.

Ordförande Jonna Piiparinen presenterade det nya bruksrättsmedelmskapet.
Det nya medlemskapet har lockat nya aktiva medlemmar till föreningen, och
har inte medfört merkostnader för föreningen. Puheenjohtaja Jonna Piiparinen esitteli uutta käyttöoikeusjäsenyyttä. Uusi käytäntö on tuonut seuraan
uusia aktiivijäseniä, eikä siitä ole aiheutunut nettokustannuksia seuralle.

3

Möteskallelse och arbetsordning för Drumsö Paddlarklubb r.f höstmöte
8.11.2021 kl 18.00. Plats: DPK klubbskjul
Kokouskutsu ja työjärjestys Drumsö Paddlarklubb r.y syyskokoukselle 8.11.2021
klo 18.00. Paikka: DPK:n vaja
Mötesmaterialet finns till påseende i klubbskjulet från den 1.11.2021
Kokousmateriaali on nähtävillä kerholla 1.11.2021 lähtien
1.

Öppnandet av mötet
Kokouksen avaus
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutanderätt samt godkännande av
föredragningslistan.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen
hyväksyminen.
5. Val av styrelsemedlemmar för två följande verksamhetsår i stället för de avgående
Carl Fortelius och Meiri Siivola. Val av ny medlem i stället för Samuli Ajo.
Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten Carl
Forteliuksen ja Meiri Siivolan tilalle sekä uuden jäsenen valinta Samuli Ajon tilalle.
6. Val av styrelsesuppleant för nästa verksamhetsår i stället för avgående Guy
Hellström.
Hallituksen varajäsenen valinta seuraavaksi toimintavuodeksi erovuoroisen Guy
Hellströmin tilalle.
7. Val av klubbmästare-inventarieförvaltare för nästa verksamhetsår.
Valitaan kerhomestari-kalustonhoitaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
8. Val av två revisorer/verksamhetsgranskare och två vice revisorer/
verksamhetsgranskare för nästa redovisnings- och verksamhetsår.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa seuraavaa tili- ja toimintavuotta
varten.
9. Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 2022 fastställes. Beslutas om att förnya
låsena.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden 2022 toimintasuunnitelma. Päätetään
lukituksen uusimisesta.
10. Budget och medlems-, inträdes- och i paragraf 8 nämnda avgifter för nästa
verksamhetsår 2022 fastställes.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden 2022 talousarvio, jäsen-, liittymis- ja
pykälässä 8 mainitut maksut.
11. Övriga ärenden: presentation av bruksrättsmedlemskapet
Muut mahdolliset asiat: käyttöoikeusjäsenyyden esittely.
12. Avslutandet av mötet.
Kokouksen päättäminen.

Verksamhetsplan för år 2022
Drumsö Paddlarklubb r.f. ändamål är att väcka intresse för paddling samt utveckla
färdighet i paddling genom att anordna träningstillfällen, utfärder, kurser och
gemensamma sammankomster.
Styrelsen föreslår att klubbens verksamhet år 2022 grundar på följande målsättningar:
1. Motions- och utfärds verksamhet
* Att skapa goda förutsättningar för utfärds- och motionspaddling och öka antalet
aktiva medlemmar
* Att vidare utveckla principer för bruksrättsmedlemskap gästpaddling och annat bruk
av klubbens utrustning
* Underhåll av DPK:s kajaker för träning och deltagande i paddlingsevenemang
(tävlingar i utfärdsklass)
* Att ordna gemensamma paddlingsutfärder (”Tur/Retki”-Whatsapp-grupp) och
arrangera regelbunden ”onsdagspaddling” under paddlings-säsongen
* Att informera om möjligheter att delta i paddlingstillställningar som ordnas av andra
organisationer. Här att speciellt nämnas Gullö Runt och Huvudstadspaddlingen
2. Ungdomsverksamhet
* Det är möjligt att inleda ungdomsverksamhet förutsatt att vi har juniormedlemmar
och handledare samt att klubben har tillräcklig utrustning vid behov.
3. Övrig verksamhet
* Att öka medlemmarnas sammanhållning genom att ordna gemensamma aktiviteter,
såsom talkon, onsdagspaddling och Drumsö-runt paddling
* Undersöka möjligheterna till intensifierat samarbetet med andra klubbar (bl.a.
gemensam Drumsö Runt -paddling)
* Kontakter mot Finlands Paddlings- och Roddförbund
* Fortsätta rusta upp klubbskjulet och ute-områdena: Ordna fler kajakplatser inomhus,
förnya låsena samt om möjligt förlänga perioden för tillgång på sommarvatten.
* Uppdatera klubbens registerinformation i Patent och registerstyrelsen
* Fortsätta att regelbundet informera medlemmarna via e-post, Facebook och DPKwww hemsidan
* Ordna övningar i sjösäkerhet och paddlingsfärdighet enligt medelmmarnas
önskemål
* Vidareutveckla föreningens websidor
* Flytta över medelmsregistret till MyClub, och övergå till elektronisk fakturering
4. Organisering av verksamheten
*Verksamheten organiseras i utskott med följande ansvarsområden
• utfärd och skolning
• trädgård och trivsel
• underhåll
• information

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Drumsö Paddlarklubb r.f. tarkoituksena on lisätä kiinnostusta melontaharrastusta kohtaan
ja kehittää melontataitoja järjestämällä harjoittelumahdollisuuksia, retkiä, kursseja ja
yhteisiä kokoontumisia.
Hallitus esittää syyskokoukselle seuraavat toiminnan tavoitteet vuodelle 2022:
1. Kunto- ja retkitoiminta
* Ylläpidetään hyviä edellytyksiä jäsenten retki- ja kuntomelonnalle sekä lisätään
aktiivisten jäsenten määrää
* Kehitetään edelleen periaatteita ja käytäntöjä käyttöoikeusjäsenyydelle ja muulle
seuran kaluston käytölle
* Seuran kajakkien ylläpito harjoitukseen ja melontatapahtumiin osallistumiseen
(retkisarjan kilpailut)
* Järjestetään yhteisiä melontaretkiä (”Tur/Retki”-Whatsapp-ryhmä) ja säännöllinen
”keskiviikkomelonta” melontakauden aikana
* Informoiminen mahdollisuuksista osallistua muiden organisaatioiden järjestämiin
melontatilaisuuksiin. Tässä yhteydessä mainittakoon erityisesti Gullö Runt ja
Pääkaupunkiseutumelonta
2. Nuorisotoiminta
* Nuorisotoiminnan käynnistäminen on mahdollista edellyttäen, että saamme
juniorijäseniä, toimintaan saadaan ohjaaja ja seuralla on tarvittaessa riittävästi kalustoa
3. Muu toiminta
* Lisätään seuran jäsenten yhteenkuuluvuutta järjestämällä yhteistapahtumia mm.
siivoustalkoot, keskiviikkomelonta ja Lauttasaaren ympärimelonta
* Selvitetään mahdollisuuksia tiivimpään yhteistyöhön muiden melontaseurojen
kanssa (mm. yhteinen Drumsö Runt -melonta)
* Yhteydet Suomen Melonta- ja Soutuliittoon
* Jatketaan vajan ja ulkoalueiden kohentamista: lisätään kajakkitelineitä vajaan,
uusitaan lukitus ja selvitetään kausivesikauden pidentämisen mahdollisuutta
* Päivitetään yhdistyksen tiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen
* Jatketaan säännöllistä tiedotusta jäsenille sähköpostilla, Facebookissa ja DPK:n
nettisivuilla
* Järjestetään jäsenistön halutessa harjoitusta meriturvallisuudessa ja melontataidoissa
* Kehitetään seuran nettisivuja
* Siirretään jäsenrekisteri MyClub-sovellukseen ja siirrytään sähköiseen
laskuttamiseen
4. Toiminnan organisointi
* Toiminta organisoidaan jaostojen kautta joilla on seuraavat vastuualueet
• koulutus ja retki
• puutarha ja viihtyisyys
• kunnossapito
• informaatio

ehdotus
2022

DPK Budjetti 2022
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
3000 Kaluston käyttö- ja paikkamaksut
liittymismaksut, avaimet, kaapit
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

toteutunut
2020

8300

7195

8300

7195

100
1000

0
1098

3700
300
1500
1400
1500
1250
100

3665.4
204.05
908
1410.6
1098.29
1054
91.57

KULUT YHTEENSÄ

70
790
600
650
600
13760

88
696
385.81
116.71
434.59
11251.02

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-5460

-4056.02

6450
150

5650
270

-1082
874

-1679.94
1429.89

+1206

+1537

0

0

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
4600 Kilpailutoiminta, osallistuminen ym.
4700 Retkitoiminta, kalusto, kartat ym
4800 KIINTEISTÖKULUT
4810 Vuokrat
4820 Energia
4830 Kunnostus, talkoot ym.
4840 Vartiointi
4850 Jätehuolto, piha, siivous ym.
4860 Vakuutukset
4870 Kiinteistövero
4900 KOULUTUS, HALLINTO, JÄSENYYDET
4910 Nettisivut, kurssit ym
4920 MeSo, jäsenmaksut, ym
4950 Posti, puhelin, talkoot, Drumsö Runt ym
4960 Pankkikulut, tilinpito
4970 Muut järjestökulut

VARAINHANKINNAN TUOTOT
5010 Jäsenmaksu
5020 Paidat
VARAINHANKINNAN KULUT
5800 Ostot
5810 Varaston muutos, inventaarion mukaan

ALI/YLIJÄÄMÄ
SIJOITUS- ja RAHOITUS
6000 Korko- ja osinkotulot

LUKITUKSEN UUSIMINEN (ParasLukko Oy)
Lukot (4 kpl) + asennus
Ohjelmointi, ylläpito, avaimet (125 kpl)
yht

1604
2731.69
4335.69

DPK styrelsen förslag till avgifter för år 2022/
DPK:n hallituksen esitys vuoden 2022 maksuiksi

50 €

Nyckelpant / Avainpantti
Medlemsavgift / Jäsenmaksu:

vuxna / aikuiset
under / alle 18 år/v

50 €
20 €

Anslutningsavgift / Liittymismaksu:

vuxna / aikuiset
under / alle 18 år/v

100 €
20 €

Bruksrätt (klubbens kajak) / Käyttöoikeus (seuran kajakki)

70 €

Kajakplats inne / Kajakkipaikka sisällä: enmans / yksikkö
tandem / kaksikko

60 €
70 €

Kajakplats ute / Kajakkipaikka ulkona: enmans / yksikkö
tandem / kaksikko
kanot / kanootti, ym.

30 €
40 €
40 €

Skåphyra / Kaappivuokra:

10 €
5€

Gästpaddling / Vierasmelonta

stor / iso
liten / pieni

10 € / päivä
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