Mäntyharjun - Pertunmaan moottorikelkkakerho ry
JÄSENTIEDOTE 1/2007, 7.5.2007

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.3.2007 Pekan Leivässä.
Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto ja hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus kuluneelta kaudelta.
Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Pekka Vanhatalo ja varsinaisiksi jäseniksi Terho Karppi, Olli
Sappinen, Terhi Vanhatalo, Jorma Syvänniemi, Antti Mattila ja Jouni Pekkola
Tilintarkastajiksi valittiin Mikko Lyytikäinen ja varatilintarkastajaksi Pekka Larkala

Hallituksen päätöksistä
Hallitusvirat jaettiin seuraavasti:
Puheenjohtaja Pekka Vanhatalo, varapuheenjohtaja Terho Karppi ja sihteeri ja rahastonhoitaja Terhi
Vanhatalo
Hallitus aikoo panostaa ensi kaudella urien kunnossapitoon. Parhaillaan etsitään kerholle sopivaa
hyväkuntoista työkelkkaa urien lanaamista varten. Lanoja on käytettävissä entuudestaan Pertunmaalla
ja Mäntyharjulla, oma vetokalusto sen sijaan on puuttunut näihin päiviin asti. Kysymyksessä lienee
kerhon suurin yksittäinen investointi tähän mennessä. Sanomattakin on selvää, että lanauskalustosta
ja sen käytöstä aiheutuu kerholle vuosittain lisäkuluja, jotka pitää jollain kattaa. Hallitus on tästä syystä
päättänyt korottaa vuosikaudet samana pysyneen jäsenmaksun 30,00 euroon. Liittymismaksu
pidetään ennallaan 25,00 eurossa. Jäsenmaksun viiden euron korotuksella pystytään kattamaan suuri
osa lanauskaluston vuosittaisista kuluista. Muistettakoon vielä, että pelkkä kalusto ei vielä riitä, vaan
lisäksi tarvitaan joukko innokkaita lanaajia. Uskomme kuitenkin, että talkoohenkeä löytyy ja jatkossa
pääsemme ajelemaan paremmin hoidetuilla urilla.
Lisäksi päätettiin selvittää kelkkauran avaamismahdollisuuksia Mäntyharjulta Hirvensalmelle.

Tulevaa ohjelmaa 2007
Kauden päättäjäiset pidetään 19.5.2007 alkaen klo 18.00 Mikkelin Hotelli Vaakunassa. Kerho
tarjoaa saunan ja saunajuomat. Ruokailu hotellin ravintolassa omalla kustannuksella klo 21.00.
Hotelli tarjoaa halukkaille majoitusta 2-hengen huoneissa S-etukortilla 67,00 eur/huone. Hinta sisältää
aamiaisen. Majoituksen voi kukin varata itse, edun saa ilmoittamalla tulevansa kelkkakerhon
tilaisuuteen. Ilmoittautumiset sihteerille 14.5.2007 mennessä tekstiviestillä numeroon 0400–775 033 tai
E-mail: terhi.vanhatalo@savair.inet.fi

Syystalkoot 29.9.2007, kokoontuminen Mäntymotellilla klo 9.00.
Ohjelmassa mm. Mäntymotellilta lähtevän sähkölinjan pohjan tasaaminen kaivinkoneella, mikäli
tarvittavat luvat on saatu. Talkoisiin osallistuneille kerho tarjoaa saunaillan ruokineen juomineen.
Ilmoittautumiset sihteerille 21.9.2006 mennessä numeroon 0400-775 033 tai E-mail:
terhi.vanhatalo@savair.inet.fi
Hallitus kokoontuu syksyllä pohtimaan loppukauden ohjelmaa. Ohjelmasta tiedotetaan seuraavassa
jäsenkirjeessä, sekä nettisivuillamme www.mpmk.net
Hyvää kesää kaikille...
Puheenjohtaja

