RRDC sääntömääräinen Kevätkokous / pöytäkirja
29.03.2016 klo 18.00
Tampereen uintikeskus, luokkahuone 2
Joukahaisenkatu 7, 33540 Tampere
1§ Kokouksen avaus:
Miikka Jaurola avasi kokouksen klo 18.06
2§ Päätösvaltaisuuden toteaminen:
Todettiin että kokouskutsu oli toimitettu Kalevan hallin ilmoitustaululle 14.3.2016 ja
toimitettu sekä sähköpostilla että Facebook-ryhmässä jäsenille. Todettiin kokous
päätösvaltaiseksi.
3§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien, ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Rami Siren, sihteeriksi Miikka Jaurola ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Reima Mäkiranta ja Mikko Virtanen
4§ Esityslistan hyväksyminen:
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
5§ Ilmoitusasiat:
Koulutuspuolella P1 peruskurssin todettiin olevan käynnissä. Jääsukelluskurssi on
suunnitteilla ensi talveksi. Ilmoitettiin Rami Sirenin ja Juha Mannilan osallistuvan
kouluttajakurssille seuran tukemana. Mainittiin seuralle myönnetyn 1500 euroa
Tampereen kaupungin toiminta-avustuksena. Seuraava laitesukelluskokeilu on
3.4.2016. Kesäleiri on suunnitteilla 10-12.6.2016. Seuran merireissu järjestetään 1921.8.2016 Orbiit-aluksella.
6§ Toimintakertomus vuodelta 2015:
Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus. Toimintakertomukseen toivottiin
edelleen lisää/laajemmin yksityiskohtia toimintavuoden tapahtumista ja tämä
päätettiin jatkossa huomioida.
7§ Taseen ja tuloslaskelman käsittely:
Esiteltiin ja hyväksyttiin tase sekä tuloslaskelma. Todettiin että vuosi 2015 oli
tuloksen kannalta huonompi kuin vuosi 2014 mutta tase jäi kuitenkin positiiviseksi.
Seuran retkien tulouttaminen seuralle toimi vuonna 2015 hyvin. Tätä on syytä jatkaa

myös vuonna 2016. Lisäksi keskusteltiin tarpeesta päivittää kirjanpidon tiliöinnin
nimiä osiltaan paremmin niitä kuvaaviksi.
8§ Toiminnantarkastus:
Luettiin toiminnantarkastuskertomus ja –lausunto. Molemmat hyväksyttiin.
9§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle:
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle.
10§ Muut esille tulleet asiat:
Kokoukselle tuotiin tiedoksi, että hallitus on valinnut sukeltajaliiton kevätkokoukseen seuran edustajaksi Miikka Jaurolan.
Keskusteltiin hapenhakulistan automatisoinnin mahdollisuuksista. Happilistan
uudistusta hoitaa Pekka Paavola ja Mikko Virtanen. Vanha happilista tullaan
laskuttamaan lähitulevaisuudessa.
Kerhohuoneen avainpantti tulee muuttumaan avainmaksuksi vuoden 2017 alusta.
Syynä tähän on ylimääräisen käteiskassan poistaminen kerhohuoneelta. Samalla
vanha panttikäytäntö poistuu. Vuoden 2016 aikana kammiovastaavalle palautetusta
kerhohuoneen avaimesta palautetaan pantti (5 euroa). Vuodesta 2017 alkaen pantin
palautusta voi anoa seuran rahastonhoitajalta kulukorvauslomakkeen täyttämällä.
Kerhohuoneen inventaario tullaan järjestämään kevään 2016 aikana. Tarkoitus on
kartoittaa ja merkitä varusteet järjestelmällisesti, poistaa rikkinäiset tai muuten
turhiksi katsotut varusteet sekä tehdä lista varusteista, jotka seuralle tulisi ensi
tilassa hankkia.
11§ Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.
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