Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry

asialista 10 / 2007
muistio 10 / 2007

Kuukausikokous / yritysesittely
Aika:

23.10.2007 (ti) klo 18.00 - 19.40

Paikka:

Avain Vaunu Oy, Kaivotie 40, 70700 Kuopio

Illan isäntä: Avain Vaunu Oy / huoltopäällikkö Ahti Räsänen
Läsnäolijat : Läsnä 28 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.
Yritysesittely
Huoltopäällikkö Ahti Räsänen toivotti meidät tervetulleiksi ja
aloitimme illan tutustumiskierroksella uudessa talossa (olleet
käytössä n. puolen vuoden ajan). Tutustuimme korjaamoon,
peltikorjaamoon, pikahuoltoon ja vara-osavarastoon.
Tutustumiskierroksen jälkeen nautimme illan isännän tarjoamat
iltakahvit. Kahvitellessa kyselimme talosta ja kuulimme mm.
yrityksen omistussuhteista, vara-osakäytännöistä ja paljon tietoa
kaikesta huoltoihin liittyvästä toiminnasta (ajanvaraus,
ongelmakohdat, jne).
Kuukausikokous
1§

Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen (Kutsuttu
sähköpostilla ja kirjeellä).

2§

Muistamiset; Ei pyöreitä vuosia täyttäneitä tällä kertaa.

3§

Hyväksyttiin uusi jäsen; Pentti Laitinen / VR (varsinaiseksi
jäseniksi).

4§

Käsiteltiin edellisen kokouksen (25.9.07 Kuopion Energia Oy)
jälkeiset tapahtumat;
– Piirimme yhteinen opinto- ja virkistysmatka tehtiin 14. 20.10.07 onnistuneesti Saksan Wolfsburgiin. Katsoimme
muutamia kuvia matkalta. Matkasta tehdään matkakertomus
kuvien kera. Matkakuvia kootaan cd-rompulle ja romppua
saa halukkaat sihteeriltä tai puheenjohtajalta pyytämällä.
– SATL:n puheenjohtaja Keijo Mäenpää vaihtoi työpaikkaa
(uudet yhteystiedot)
– Mestarimekaanikkokisojen esikarsinnat oli jo ja 17.11. on
Haagassa loppukilpailu. Palkintojen jako Auto- ja
korjaamomessuilla.
– Verottajalta on tullut päätös, ettei meitä veroteta.

–
–

2008 kesäpäivät vietetään Kolilla ja järjestävänä
yhdistyksenä toimii Joensuu (laittakaa kalenteriin muistiin)!
Pyydetty ehdottamaan ehdokkaita Vuoden Autoteknikoksi.

5§

Yhdistyksen tulevat tapahtumat;
– Marraskuun kuukausikokouspaikka on vielä auki ....tilanteet
muuttuu (Kesko ei tällä hetkellä ole kovin halukas meitä
vastaanottamaan (Wurth tai Lasipari olleet mietinnässä).
Pentti Rissanen ehdotti, että käytäisiin ZF:llä (Mahlamäki);
Sovittiin, että Pentti hoitaa järjestelyt (marraskuussa
puolenkuun maissa joku tiistai).
– Auto- ja korjaamomessut; Päätimme, ettemme tee omaa
matkaa vaan osallistumme messuille Iisalmelaisten kanssa
ja heidän kyydeillä. Sihteeri selvittää kuinka paljon heillä on
vielä paikkoja vapaana (ja laittaa tietoa jäsenille
mahdollisimman pian).
– Päätettiin, ettemme järjestä tänäkään vuonna omia
pikkujouluja.

6§

Muut esille tulevat asiat;
– Opintomatkaa muisteltiin kuvien kera lisää

7§

Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen, illan isäntää
kiittäen, klo 19.40

Muistiin kirjoitteli Tommi

