Suomen Moottorikelkkailijat Ry
Sääntömääräinen vuosikokous Jyväskylä Hotelli Alba 2.6.2012
Klo 14.00 alkaen
1. Kokouksen avaus
- Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Yli-Huumo avasi kokouksen klo 14.00
2. Valitaan kokouksen:
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl):
Ääntenlaskijat (2 kpl):

Hannu Yli-Huumo
Keijo Hoiska
Jyrki Tikkakoski, Matti Suhonen
Jyrki Tikkakoski, Matti Suhonen

3. Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus
- Kokouskutsu ollut esillä sääntöjen mukaisesti yhdistyksen internetsivuilla.
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään vuosikertomus (liitte)
- Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen
- Vuosikertomus hyväksyttiin
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
- Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (liite)
- Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman
- Toimintasuunnitelma vahvistettiin
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
- Päätettiin pitää maksut ennallaan
- Kelkkakerhojen jäsenmaksut 100 - 400 Euroa
- Yksityisen henkilön kannattajajäsenmaksu 25 Euroa
- Tarkemmat tiedot löytyvät SMK:n internetsivuilta kohdasta ’Jäseneksi’
9. Valitaan hallitus yhdistyksen sääntöjen kohdan 8 mukaisesti
- Entinen hallitus sekä puheenjohtaja jatkavat seuraavan kauden
- Uudelleenvalituiksi tulivat: Hannu Yli-Huumo, Matti Suhonen, Tero Piitulainen,
Joni Räty, Keijo Hoiska, Jyrki Tikkakoski, Petri Roininen sekä Jukka Havumäki.
- Hallitus jatkaa ilman palkkioita

10. Valitaan toiminnantarkastajat
- Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Raiski sekä Heikki Korander
- Valitut henkilöt suostuivat tähän tehtävään
11. Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan
- Päätettiin että kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla
12. Muut esille tulevat asiat
1. Valittiin yhdistykselle mediavastaava
- Pekka Raiski valittiin mediavastaavaksi. Hän hoitaa yhdistykselle kuvaukset
sekä toimittaa ne lehdistölle.
- Päätettiin myös maksaa Pekka Raiskille kilometrikorvaukset
2. Keskusteltiin voimakkaasti medianäkyvyydestä
3. Käytiin läpi ensikauden SM-kilpailuita
- Enduroihin hakijoita paljon. 5 ajetaan joista kaikki lasketaan pisteisiin
- Sprintit kahtena viikonloppuna, 4 kilpailua, joista kolme lasketaan pisteisiin
4. Mahdolliset sääntömuutokset kilpailusarjoihin sekä ajajaluokitukset
- Kytkimen saa vaihtaa jos se on ollut kyseisessä mallissa aiemmin, ja sen saa
varaosanumerolla.
- On ehdotettu uutta lähtöjärjestystä, hallitus päättää syksyyn mennessä, millä
järjestyksellä ajetaan.
- Classic-luokka poistetaan Sprintistä ja korvataan Historic-luokalla.
- Esitetty että kelkka voidaan huoltaa auton vieressä.
- Polttoaine vapaasti kaupan olevaa.
- Pro-AC muuttuu Sport 600 –luokaksi.
5. Kelekkamessut
- Kelkkamessuille ei oteta osastoa, vaan osallistutaan Yhdistyksen mainontaan muuten
kiertävänä, sekä mainosviirit yhteistyökumppaneiden osastoille.

13. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25

