Keskipohjanmaan moottorikelkkailijat r.y

Kokkola 12.1.2006

Vuosikokouspöytäkirja
Aika
Paikka

12.1.2006 Klo 18.30
Leirikeskus Elba (Sannanranta) Kokkola

Esityslista
1. Kokouksen avaus
- Pål Friis avasi kokouksen klo 18.07
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu. Jäsentiedote, (henk.koht. kutsu ja nettisivut)
3. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- Valittiin Pål Friis
5. Valitaan kokoukselle sihteeri
- Valittiin Jari Penttilä
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- Valittiin Jari Skyttä ja Jari Sysymetsä
7. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
- Liite 1 (Toimintakertomus 2005)
8. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto
- Tuotot: 4367,50
- Menot: 3372,89
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- Tilinpäätös vahvistettu ja hallitukselle myönnetty vastuu vapaus. Pj:nä toimi Pål Friis
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tilalle uudet vuodelle 2006
- Toni Läspä pj, vara pj. John Erik Granö
- Pål Friis, Matti Varpaluoma, Jari Hyyppä
- Jari Penttilä (sihteeri) ja Osmo Määttälä (rahastonhoitaja)
- Valittiin uusia jäseniä Puutio Janne ja Lumme Juha
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa
- Valittiin Ismo Määttälä ja Jari Skyttä
12. Hyväksytään hallituksen esittämä jäsenmaksun suuruus
- Jäsenmaksun suuruus 25 €.
13. Päätetään tulo- ja menoarvio vuodelle 2006
- Tulot: 4000 €
- Menot: 4000 €
14. Muut esille tulevat asiat
- Kelkkaurayhteistyötoimikunta on kokoontunut 10.11.2005 ja sopinut uudesta
yhteisuralupakäytännöstä.
- Uuden uralupatarran hankkiminen kolari, vaihto, monta kelkkaa ym. tapauksissa. Uusi tarra
kuittia vastaan.

-

Liikkuva poliisi ottaa uralupamaksutta kelkkailevilta nimet talteen ja ilmoittaa ne kerholle
Uuden satamatien vaikutus vanhoihin reitteihin (teiden ylitys)
Junaradan ylitykset ei sallittuja (Esim. mentävä Vaasantien siltaa pitkin).
Reittien normaali perusparannus
Koutosen Nesteen reitti on työn alla
Liikkuva poliisi oli paikalla (keskusteltiin maastoliikennelaista)
Keskusteltiin myös vakuutusasioista
Yhteistyö poliisin kanssa
Outokummun risteyksen kohdalla oikaistaan reitiltä pitkän matkaa, linjaa pitkin.
Ehdotettiin, että sovitaan Outokummun kanssa, että poliisi voisi pitää ratsioita ja saisi
sakottaa. Yritetään estää liikenne siitä.
- Mönkijät ja krossipyörät pitää saada kesäisin pois reiteiltä. Kielto!
15. Kokouksen päättäminen
- Pj päätti kokouksen klo: 19:22.

Keski-Pohjanmaan moottorikelkkailijat r.y
www.kepomoke.kpnet.com

LIITE 1
Keski-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry

TOIMINTAKAUSI:

Vuosi 2005

VUOSIKOKOUS:

12.01.2005

TOIMINTAKERTOMUS

MUUT KOKOUKSET: Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Uratoimikunnat ovat
kokoontuneet useasti. Yhteiskokous 10 muun kerhon kanssa,
jossa sovittiin yhteisestä uralupamaksusta
JÄSENHANKINTA:

Maksaneita jäseniä 138

REITISTÖ:

Uutta reittiä on valmistunut lentokentältä Pietarsaari – Emet reitille
eli noin 8km. Vanhoja uria on kunnostettu raivaamalla,
kaivinkoneella ja siltoja rakentamalla. Reittien varrelle on hankittu
huomiomerkkejä ja vesistön ylitysmerkkejä

INTERNET:

Sivusto on toiminut hyvin. Mainoksilla kerhon kassaan on kertynyt
800 euroa

KARTTA:

Uusi kelkkaurakartta on valmistunut yhteistyössä Pietarsaaren ja
Uudenkaarlepyyn kerhojen kanssa. Kartta tulee myyntiin
tammikuussa 2006 ja hinta on 7 euroa

KILPAILUTOIMINTA:

Petteri Korhonen on voittanut Suomenmestaruuden kelkkaendurossa. Muita lisenssin lunastaneita kuljettajia kerhossa on noin
16.

KELKKAMESSUT:

Kerho järjesti jälleen matkan Jyväskylän kelkkamessuille. Matka
oli antoisa ja viritteli jäsenistöä tulevan kauden ajoreissuille.
Matkalle osallistui 30 innokasta kelkkailijaa.

