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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tom Sundström avasi kokouksen klo 19.00.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tom Sundström ja sihteeriksi Jens Lindgren.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2011 tilinpäätös puuttui. Puheenjohtaja Tom Sundström toimittaa tilinpäätöksen 
hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle toukokuun 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2011 
tilinpäätös käytiin suullisesti läpi.
Tulevaisuudessa tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille neljä (4) viikkoa ja hallituksen 
jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta.
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

6. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajana jatkaa Tom Sundström. Varapuheenjohtajan valintaa suorittaa yhdistyksen 
hallitus.

7. Yhdistyksen hallituksen valinta

Yrjö Hakkarainen jatkaa hallituksessa. Uutena hallitukseen valittiin Jens Lindgren ja Markus 
Systä. Varajäseniksi valittiin Marko Puumala ja Ilkka Penttinen. 

Tilintarkastajaksi valittiin Sami Penttonen. Hallitukselle myönnettiin lupa ulkopuolisen 
tilintarkastajan valintaan. 

8. Jäsenmaksun suuruus toimintavuodelle 2012

Uuden jäsenen liittymismaksuksi vahvistettiin edelleen 35 €. Nuorten alle 18-vuotiaiden, sekä 
lisäperheenjäsenten liittymismaksuksi vahvistettiin 15 €. Liittymismaksuun sisältyy 
ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 €. Hallituksen jäsenet eivät 
ole vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.



Kannatusliittymismaksuksi vahvistettiin 350 € (alv. 0%) ja kannatusjäsenmaksuksi 150 € (alv. 
0%). Kannatusmaksu koskee yrityksiä ja muita yhdistyksiä.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsen- ja liittymismaksuista.

9. Kulukorvaukset puheenjohtajalle ja hallituksen toimintahenkilöille

Seuraavan vuoden vuosikokous päättää toimintavuoden kulukorvausten hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä.

10. Päätös kotisivujen julkaisemisesta

SME RY:n virallinen internetsivusto hyväksyttiin ja sivusto julkaistaan toukokuun loppuun 
mennessä. Markus Systä toimii Suomen Metallinetsijät RY:n internetsivuston vastaavana 
webmasterina ja kehittäjänä.

11. Muut asiat

Suomen Metallinetsijät RY:n yhteyshenkilönä Museoviraston suuntaan toimii Markus Systä 
sellaisissa asioissa kun yhdistys kokee tarvitsevansa virallisen kannannoton Muinaismustolakiin 
tms. 
Suomen Metallinetsijät RY kannustaa yhdistyksen jäsenet ottamaan itsenäisesti yhteyttä 
Museovirastoon käyttämällä metallinilmaisin@nba.fi sähköpostiosoitetta henkilökohtaisissa 
asioissaan. 

Vuosikokouksessa käsiteltiin jäsenten huoli www.aarremaanalla.com:sta liittyen mm. 
vanhentuneeseen foorumialustaan ja puuttuvasta varmuuskopiosta. Valtuutettiin yhdistyksen 
puheenjohtajaa Tom Sundströmiä ottamaan yhteyttä www.aarremaanalla.com:n omistajaan 
keskustellakseen foorumin tulevaisuudesta. Aarremaanalla.com on yhdistyksen jäsenille ja muille 
metallinetsinharrastajille tärkeä foorumi ja tiedonjakokanava.

Tom Sundström valtuutettiin tekemään päätöksen jäsenkortista ja hoitamaan sen osalta 
käytännön järjestelyt.

Suomen Metallinetsijät RY pyrkii lähettämään puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen 
alueellisiin yhteistapahtumiin edustamaan yhdistystä.

Suomen Metallinetsijät RY tulee suunnitella maanlaajuista tukiverkostoa aloitteleville 
metallinetsinharrastajille helpottaakseen harrastuksen aloittamista ja Suomen 
Muinaismustolain sekä muiden tärkeiden asioiden oppimista vuoden 2012 aikana. 

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

VAKUUDEKSI

Tom Sundström                               Jens Lindgren
Kokouksen puheenjohtaja                Kokouksen sihteeri
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