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Kerhon vuosikokous pidettiin Hotelli Lakeuden Vinttikapsussa lauantaina 24.10.2015 klo 19.00
-
Paikalla oli vajaa neljäkymmentä jäsentä.

Ennen vuosikokousta oli aamu yhdeksästä alkaen kökitty urilla; tehden ja korjaten
siltoja, raivattu ja merkitty uria. Kökkään osallistui eripuolilla kerhon toiminta-aluetta
ennätysmäärä väkeä, siitä kiitos kaikille osallistuneille!

Vuosikokous teki seuraavia päätöksiä ja suunnitelmia:
1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jari Kallionpää ja sihteeriksi Outi

Wilponen, pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Juhana
Viitanen ja Tero Myllykoski.

2. Tilikauden 1.9.2014 – 31.8.2015 tilinpäätös, joka osoitti voittoa 2110,67 €,
vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

3. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin; Kelkkamyyjille on
toimitettu infopaketti kerhotoiminnasta, urien käyttöoikeuksista yms.

4. Yhdistyksen jäsenmaksuiksi vahvistettiin seuraavasti äänestyksen jälkeen
Jäsenmaksu 35,00 €/kausi, perheenjäsen 10 €/kausi, 1.1.2016 alkaen uusille
jäsenille 10 € liittymismaksu ja talkoomaksu 30 €/kausi.
Uusijäsen on sellainen joka ei ole edellisellä ajokaudella maksanut jäsenmaksua.

Kerho lähestyy kaikkia kelkan omistajia/haltioita postitse infokirjeellä jossa tietoa
kerhosta, urien käyttöoikeuksista yms. Samassa kirjeessä on jäsenmaksutiedot jonka
toivotaan herättävän järjestäytymättömiä kelkkailijoita liittymään kerhoon.

Tämä kirje on myös jäsenmaksukirje: ERÄPÄIVÄ 30.11.2015
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5. Kaikki erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavat kaksi vuotta. Puheenjohtajana
jatkaa Jari Kallionpää.
Hallituksen jäsenet: Lapualta Juha Pöntinen, Jarmo Laurila, Juhana Viitanen,
Halkosaaresta Vesa Saari, Ylistarosta Ari Maansalo, Seinäjoelta Markku Hanhimäki
ja Peräseinäjoelta Esa Kujala.

6. Toiminnantarkastajana jatkaa Kari Viimavirta ja varalla Jouko Lahdensuo.

7. Muut asiat
1. Ensilumen leiri Sallassa ja Hetassa itsenäisyyspäivän aikaan; kerho tarjoaa

illallisen kerhonjäsenille jotka ovat ilmoittautuneet määräpäivään mennessä.
Illallinen Sallassa on perjantaina klo 20.00 Kelolla, Hetan osalta tarkentuu
myöhemmin. Asioista lisätietoa sähköpostitse ja kerhonsivuilta myöhemmin.

2. Toimitsijakoulutus Seinäjoella ABC:llä 20-21.11.2015. Perjantai-iltana on
B-koulutus ja lauantaipäivänä A-koulutus. Ilmoittautuminen 6.11.2015 mennessä
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SML:n sivuilta.
3. Snow Cross-kisat tammikuun lopussa kaksipäiväisinä Power Parkissa.

Hallitus jatkaa neuvotteluita Power Parkin kanssa.
Vuosikokous peräänkuulutettiin hallitukselta budjetointia, jäsenistöltä
sitoutumista kisan järjestelyihin ja mainosmyyntiin. Kauhavan kerhosta luvattiin
Power Parkin kisaan viisi kökkäläistä. Kisojen järjestäminen on kova
voimainponnistus josta hallitus kantaa vastuun mutta jäsenistön tulee tehdä
myös oma panoksensa; mainosmyynnillä, kökkätyönä, käyttämällä omia myynti-.
osto- ja suhdekanaviaan kerhon yhteiseksi hyväksi. Kisatuotto on kerholle
merkittävä tulonlähde joka mahdollistaa kaluston ja urien ylläpidon, huollon sekä
kökkäläisten tarjoilut.

4. Muut asiat: yhteisajelut tms. tapahtumat
-Jäsenistö kyseli olisiko mahdollista järjestää mahdollisesti kelkkakirkko kuten
joskus Kitinojalla.
-Ajeluretki Lappajärven Selkäsaareen.

Yhteisajeluita voivat jäsenet lähteä vetämään ja laittaa infotietoa retkistä Faceen
ja hallituksen kautta kerhon nettisivuille.

sihteeri
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