Kantvikin Purjehtijat ry
Yhdistyksen Syyskokous
1.11.2017 klo 18.30 Kantvikin koulu
Kantvikin purjehtijat ry syyskokous 1.11. 2017

1. Kokouksen avaus
Kommodori Sauli Naski avasi kokouksen 18:32
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Sauli Naski
Sihteeriksi Harri Grönlund
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Dromberg ja Esko Kohijoki
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
5. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta 2018 varten
Puheenjohtaja kävi toimintasuunnitelman lävitse pääsääntöisesti
Katsastuksesta käytiin keskustelua. Lasse Nyberg ehdotti , että katsastajat tekevät
kevätkokoukselle ehdotuksen kuinka suurin osa satamassa olevat veneet saataisiin
katsastettua.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
6. Liittymis-, jäsen- , laituri- , telakointi- ja kannatusjäsenmaksujen määrääminen seuraavalle
toimintakaudelle 2018
Hallitus esitti A) :Jäsen-, laituri- ja talvitelakointimaksut pysyisivät ennallaan, mutta
lisäksi alettaisiin kerätä 20-30 € investointimaksua, jolla varauduttaisiin tuleviin esim .
laituri-investointeihin
Lisäksi hallitus esitti B) :Telakointi alueen maksujen perimistä pituuden mukaan (alle
ja yli 10m).
Esitys A:sta keskusteltiin ja syyskokouksessa nousi kaksi ehdotusta esille:
 Ehdotus 1.
o 20 % korotus laituripaikkamaksuun
 Ehdotus 2.
o 10 % korotus laituripaikka maksuun, pyöristys ylöspäin tasa 5€
o Aikuisten jäsenmaksuun 5€ suuruinen korotus
o Korotukset korvamerkittäisiin kuten ivestointimaksukin esim. laituriinvestointeihin.
Syyskokous hylkäsi hallituksen esityksen A, mutta esitys B hyväksyttiin.
Syyskokouksen kahdesta ehdotuksesta Ehdotuksen 1. tekijä veti ehdotuksen pois ja
siirtyi kannattamaan Ehdotusta 2. Ehdotus 2 sai syyskokouksen yksimielisen
kannatuksen ja päätettiin nostaa Ehdotuksen 2 mukaan maksuja.
Korotukset
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7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden 2018 talousarvio
Puheenjohtaja esitteli 5-10 -vuotiskorjaustarpeita ja mahdollisia investointeja.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018
8. Valitaan vuorovuosin seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja (kommodori)
tai varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä joka toinen vuosi taloudenhoitaja
erovuoroisuuden mukaisesti
Sauli Naski jatkaa kommodorina (2017 -)
Marjo Itäaho jatkaa kommodorina (2017 -)
Taloudenhoitajaksi valittiin Timo Nurminen (2018 - )
9. Valitaan seuraavalle 2-vuotiskaudelle hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien
tilalle
Erovuorossa Jukka Pikkarainen, Risto Aakko
ehdotettiin Simo Kauppinen ja Kaj Ström
Simo Kauppinen ja Kaj Ström valittiin.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Valittiin toiminnantarkastajiksi Kim Lindholm ja Pasi Ojala
ja heille varamiehiksi Lissu Suursalmi ja Ari Orteenvuori
11. Muut asiat
Pienvenessataman turvallisuuden kehittäminen
Keskusteltiin satamassa tapahtuneista varkaustapauksista. Viimeaikaiset
tapahtumat ovat ilmeisesti tapahtuneet päiväsaikaan, mahdollisesti tilaustyönä ja
porttien ollessa auki. Osa aikaisemmista varkauksista on tapahtunut talvisaikaan.
Näissä tapauksissa ei yövartiointi ei olisi auttanut tilannetta. Päädyttiin siihen, että
vartiointia ei aloiteta.
Kameravalvontaa ja valaistusta kehitetään edelleen.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05
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_________________________
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____________________
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