EP:n Moottorikelkkailijat ry

Jäsenkirje 28.10.2013

Kerhon vuosikokous oli lauantaina 26.10.2013 klo 18.00 Sorsanpesällä.
Läsnä oli kiitettävän paljon jäsenistöä.
Kokous teki seuraavia päätöksiä:

1. Outi Wilponen esitteli tilinpäätöksen joka osoittaa voittoa 9123,20 €.. Rami
Kangasniemi luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen.
2. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja
muille tilivelvollisille. Sekä vahvisti toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.
3. Jäsenille on kokouskutsun mukana lähetetty yhdistyksen sääntömuutosehdotus.
Vuosikokous yksimielisesti päätti vahvistaa päivitetyt säännöt. Sääntöihin tehtiin
vielä pieniä viilauksia. Uudet säännöt jotka lähetetään yhdistysrekisteriin
vahvistettavaksi, lähetetään jäsenistölle kun ne on vahvistettu ja lainvoimaiset.
4. Jäsenmaksuksi ajokaudelle 2013/2014 päätettiin 35 €/ajokausi ja
perheenjäseniltä 10 € sekä talkoomaksuksi 20 €. Kuitenkin toivotaan
ensisijaisesti että talkooväkeä löytyy urille , kilpailuihin sekä muihin toimintoihin
joista ilmoitellaan jäsenkirjeissä ja kerhon nettisivuilla. Mobiiliuramaksut, ei kerhon
jäsenille, tulevat voimaan kun ajokausi lähtee käyntiin. Infoa asiasta laitetaan
kattavammin eripuolelle kerhon uria, lähinnä kerhon toiminta-alueen rajamaille sekä
paikkoihin joista ulkopuoliset lähtevät urille esim huoltamoille.
5. Valittiin hallituksen jäseniksi uusien yhdistyssääntöjen mukaisesti Lapualta Juhana
Viitanen 040-7016694, Jarmo Laurila 0500-666836, Juha Pöntinen 040-8439827,
Seinäjoelta Vesa Saari 040-5096351, Miikka Saari 0400-664722 ja Mikko Harju 0505619721, Peräseinäjoelta Jukka Korhonen 0400-898727, Kitinojalta Jari Kallionpää
0400-366324, yhteensä kahdeksan henkilöä. Hallitus kutsui sihteeriksi ja
rahastonhoitajaksi Outi Wilposen 0400-688810.

6. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Viimavirta ja varalle Jouko Lahdensuo.
7. Tulevaa toimintaa:
1. Herkkumessut Areenassa 22-24.11.2013. Liikenteen ohjaukseen kökkäläisiä,
listat laitettiin kiertämään. Messut maksavat liikenteenohjauksesta kerholle
suorituksen tuntien ja ”pääluvun mukaan”. Tarve on perjantaina 10, lauantaina ja
sunnuntaina 15 henkeä. Vielä tarvitaan kökkäläisiä eritoten lauantaiksi ja
sunnuntaiksi. Ilmoittautukaa kerhon infopostiin info@ep-moke.fi. Toimintaohjeet
laitetaan jakoon lähempänä tapahtumaa.
2. Ensilumenleiri Sallassa on 6-8.12.2013. Kerho kustantaa jäsenilleen illallisen
sekä niille joilla ei ole omaa mökkiä, mökkimajoituksen varauksien mukaan.
Ilmoittautuminen Hannu Yli-Huumolle sähköpostiin hannuyh@saunalahti.fi
3. Kalajärven Harrastesprint: Peräseinäjoen Kalajärvellä järjestetään
kaksipäiväinen eri yhdistysten järjestämä Talvitapahtuma jonka yhteyteen

sunnuntaina on tarkoitus järjestää ns. matalan kynnyksen sprintkisa. Luokkana
voisi olla mm. touring-luokka kahdelle kuljettajalle. Ajankohta on alustavasti
16.2.2014. Asiasta tarkemmin kunhan varmistuvat.
4. Uraparannukset Simpsiöllä. Simpsiön suunnalla on urasuunnitelmia jotka
hoitavat Lapualaiset, kuten muuallakin paikalliset hoitavat oman tonttinsa. Kun
urat ovat ajokuntoiset, asiasta tiedotetaan
5. Hallitus on tehnyt päätöksen että Pjoen kelkka vaihdetaan uuteen. Tarjouksen
olivat jättäneet Loukko ja Jokiniemi. Hallitus valitsi Jokiniemen ja
mahdollisuuksia on joko Lynxiin tai Ski Doon. Hallitus valtuutti käyttäjät
valitsemaan merkin, väliraha oli sama merkistä riippumatta.
6. Jäsenmaksu ajokaudelle 2013/2013 tulee erääntymään 30.11.2013.
Maksattehan ennekuin ajatte, kiitos!
Kerhon tilinumero on FI54 4924 1420 0354 49.
viitteeksi laittakaa sähköpostiosoitteenne jos ette ole saaneet sähköpostia
jäsenkirjeen muodossa tai osoitteenne on muuttunut niin siitä myös mainita.
Hyviä ja turvallisia ajokelejä odotellen
Sihteeri

