LÄNTISEN KESKI-SUOMEN
MOOT TORIK ELKKA ILl,JAT RY

SYYSKO KOUSP ÖYTÅK IRJA

SYYSK OKOU S
Aika

Lauantai 20.11 .2021 klo 17:00 alkaen

Paikka

Esan korjaamohallin kerhotila

Osoite

Vanhamyllymäentie 23, 42700 Keuruu

n Ari ,
Osallistujat: Tuovinen Esa, Pohjola Petri, Särkkä Arto, Vuorinen Heikki, Immone
Miika ,
Mattila
Marko,
Saarinen
Petri,
Lepikko Jani, Virmalainen Ville, Savilahti
Kiviluoma Aku, Salonen Samsa
1. Valitaan kokouks en puheenj ohtaja ja kaksi pöytäkir jan
tarkasta jaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lepikko Jani ja
pöytäkirjantarkastajiksi Kiviluoma Aku ja Salonen Samsa.
2. Todetaa n kokouks en laillisuu s ja päätösv altaisuu s.

Kokouksesta on tiedotettu näin korona-aikana sähköisten välineiden
välityksellä ka ksi viikkoa ennen kokousta (sääntöjen mukaan kutsu
on tcimitettava 7 r,äivi.\ä ennen kokousta).

Päätös : Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösva:taiseksi.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai
eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.
Tuovinen Esa,
Jurvanen Ari,
Särkkä Arto
Vuorinen Heikki
Pohjola Petri
Lepikko Jani

(hallituksen puheenjohtaja)
(sihteeri, rahastonhoitaja) erovuorossa
erovuorossa

Päätös:
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaks i Tuovinen Esa ja hallituksen
jäseniks i Särkkä Arto , Jurvanen Ari , Heikki Vuorinen, Petri Pohjola ja
Jani Lepikko
4. Valitaan toiminn antarka staja ja hänen varamie hensä.

Toiminnantarkastajana on vuodelle 2021 valittu Aku Kiviluoma ja
varalla Jari ljäs.
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Päätös:

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Kiviluoma Aku ja
varalle ljäs Jari
5. Valitaan tarp eelliset jaostot
Päätös: Jaostoja ei valittu

(1.

Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnite lma ja
talousarvio seuraavalle vuodelle .
Päätös: Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma 1a talousarvio
vuodelle 2022.

7. M äärätään kannatusj äsenmaksu sekä liittymi s- j a vuosimaksujen
suuruudet sekä päivälupamaksut.

Hallituksen ehdotus:
Yhd1·,!y1's0~, v1iosijäse1•;r.aksuksi
50.- /talous
: ,j,,nu t:.::nn maakunnan alueen kelkkaurien käyttöön ja
'.'<•l, ~ ,:1;1:.1 l:oilan :::ian uria ajettavaan kuntoon tai koina
vAh ,-,l~i~1n :3 päiv;.inä kauden aikana sekä Pirkanmaan
rnac:is:;u0 iltipoolin hallinnoimilla kelkkaurilla.
Kausilupa •:'.; , .c: ·, -- 31. 12.2021)
100,-/talous
- oikeuttaan maakunnan alueen kelkkaurien käyttöön . eikä
edellytä talkootyötä, sekä Pirkanmaan maastoreittipoolin
hallinnoimilla kelkkaurilla
Viikkolupa
30 ,-/kelkka
- alkaa siitä , kun luvan on maksanut (7 vrk.)
- oikeuttaan ajamaan Länt. K-S Mk:n hallinnassa olevilla urilla.
Viikonloppulupa
20,-/kelkka
- lupa voimassa perjantai klo 18:00 - sunnuntai klo 24 :00
- oikeuttaan ajamaan Länt. K-S Mk:n hallinnassa olevilla urilla.
Vuorokausilupa
10,-/kelkka
- lupa on voimassa vuorokauden ostohetkestä.
- oikeu ttaan ajamaan Länt. K-S Mk:n hallinnassa olevilla urilla.
Yhdisty hallitsee moottorlkelkkauria Multian ja Petäjäveden kuntien
sekä Keuruun kaupungin alueella.
Yhdist yksen hallitu s päättää sääntöjen 5 §:n mukciisesti yhdistyksen
jäsonyydostä ja hyväksytyt talkootyöt (odollyttä~ kirjauks1c1
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talkootöistä, jotka puheenjohtaja on hyväksynyt).
P~~tö~ : Hallituksen ehdotus vuoden 2022 ri; aksu ist;J ~yvtiksyttiin sekä
paa tett1111 sa kkom aksustc:1 20,- Euroa/kerta, JOS kelkkrn fiju t,.1vr.1taan
ajamasta uralla liman makse tun maksun kuittia . Sakkomaksu poritään
paikan päällä .
8. Päätetään kunniajäsenten kutsusta kerhoon.
Päätös: Ei kutsuta kunniajäseniä.
9. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
Päätös: Ei muita asioita.

I 0. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30

I
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Puheenjohtaja .Jani Lepi kko

~

-

Sihteeri Esa Tuovinen

Pöytäkirjan tarkastu s:
.. .
.
Olemme tiir, \ J n ?C. , ·1. ';- ;_;/ ; L:.=irl~astaneet LantIsen Keski-Suomen __ ... . .
Moottorikeli,:<.ai!!i,:it ;y ·; - \ , / .,Kof;ouksen pöytäkirjan ja todenneet poytak1qan
olevan ko kouk~~r:'.•; ; >·,, :,,y·;;, ;,u!un mukainen.

Aku Kiviluoma

Samsa Salonen
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