PÖYTÄKIRJA
Lapin Moottorikelkkailijat ry.
Hallituksen kokous 1/2016 maanantaina 11.1.2016 alkaen klo 18:00.
Paikka: kerhotila Kansankatu 12
Paikalla: Salminen Aulis pj, Tenhunen Maarit, Toriseva Kalle, Virtanen Matti, Honkala Matti, Pekkinen
Paula, Henttunen Matti, Ahmasalo Tomi.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 18:10.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohta 4 Palojärvipailakka.
4. Palojärvipailakka
Yhteistyökumppaneista paikalla: Mapitare, Duell, Koneliike Korteniemi, BRP ja
Liikenneturva. Koeajokelkkoja paikalla 10 kappaletta.
Rovaniemi – Palojärvi –välin reitti ajetaan ja lanataan etukäteen.
Muulle talkooporukalle ei ole tarvetta.
5. Käsitellään kerholle tullut posti
Ei normaalien laskujen lisäksi muuta postia.
6. Käsitellään taloustilanne
Taloustilanne on pysynyt ennallaan.
7. Jäsenhankinta
Jäsenhankintaan nähtiin tarvetta aktiivisemmalle otteelle. Ryhdytään etsimään
jäsenhankinnasta vastaavaa henkilöä. Päätettiin, että Tomi varaa kelkkamessuilta
osaston kerhon jäsenhankintaan.
8. Jäsenrekisterin ylläpidon huomioiminen
Päätettiin palauttaa Janne Raappanalle pakkassafarin osallistumismaksu
korvauksena jäsenrekisterin ylläpidosta.

Keskusteltiin uuden nykyaikaisemman jäsenrekisterin tarpeesta, johon jäsen voi
omatoimisesti päivittää tietojaan ja laskutusautomatiikka olisi nykyiseen
verrattuna kehittyneempi. Päätettiin hankkia Flomembers –järjestelmä.
9. Mäntyvaaran radan tilannekatsaus
Arto Hyvärinen on yhteydessä raviradan talonmieheen ja pyytää ajamaan lumi
yhteen kasaan, joka kuljetetaan Mäntyvaaran radalle.
10. Toimitsijalisenssien anomukset
Päätettiin anoa toimitsijalisenssit siten, että Maarit Tenhunen on yhteydessä
lisenssikurssit käyneille ja lisenssin uusijoille.
11. Tulevat kilpailut
Kansallinen Snowcross (6.2.), mutta järjestäminen on kiinni Mäntyvaaran
lumitilanteesta.
Ovaalikilpailun (27.2.) osalta rata on valmis. Alustavaa budjettia on laskettu ja
pyritään ylijäämäiseen tulokseen. Yleisömäärän arviointi etukäteen on vaikea,
koska ovaalikilpailu on järjestetty Rovaniemellä viimeksi 80-luvun alussa.
Enduron osalta Karstulan kilpailu on peruttu ja kyseinen ajankohta voitaisiin anoa
Lamk:n kilpailuksi. Aulis on yhteydessä endurokuskeihin ja kysyy halukkuutta
osallistua radan rakentamiseen.
Huhtikuun kilpailun osalta Ounasvaaran hiihtokeskuksen on tehty alustava
sopimus siitä, että heidän toimestaan hoidettaisiin radan rakentaminen ja Lamk
huolehtii kilpailun järjestämiseen liittyvät asiat. Tarkempi budjetti tehdään kevään
aikana.
12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Maanantai 1.2. klo 18:00. Kutsutaan myös jaostojen vetäjät paikalle.
13. Muut asiat
Uudet nettisivuilla valmisteilla. Jaostojen vetäjiltä pyydetään tekstejä nettisivuja
varten.
Päätettiin laajentaa sähköpostioikeudet Paula Pekkiselle ja Janne Raappanalle.
Päätettiin ottaa Lamk:lle yhdistyksen nimissä olevat pankkitunnukset.
Pakkassafarille ilmoittautuneita 46 henkilöä.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 20:10.

