KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
08.10.2007

Seuramme 30vuotisjuhla lähestyy..
Juhlapäivähän on lauantai marraskuun 24. päivänä ja juhlat alkavat
klo:18.15. 30-vuotisjuhlan ilmoittautuminen on täydessä käynnissä ja ilmoittautuminen päättyy 04.11. Mukaan mahtuu 100 ensin ilmoittatunutta. Ilmoittautumiset Timo Sjöblomille joko sähköpostilla a.t.sjoblom@netti.fi tai p 0400
749245. Pääsylipun hinta on 20€ ja se kerätään ovella.
Upeasta Juhlaohjelmasta lähemmin seuraavassa kirjeessä, alkutietona voidaan kuitenkin mainita, että juhlamaljan jälkeen nautimme Krapihovin herkullisia ruokia
juhlassa ja myöhemmin on tiedossa mm tanssia. Pukeutuminen noudattelee juhlavaa linjaa. Ja paikka on siis Sipoon vanha kunnantalo Nikkilässä.
Syyskokous tiistaina 20.11.2007 alkaen kello 18.30 Cafe Storörenissä
Käsitellään sääntömääräiset asiat:
-Valitaan kommodori, varakommodori, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
sekä jäsenille kolme varajäsentä
- valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille kaksi varatilintarkastajaa
- esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 ja ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi tulevaa vuotta varten ja
päätetään niistä
- kunniajäsenen valinta
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Kahvin kera keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Nyt kaikki jäsenet innolla mukaan!
Katsastusjaos tiedottaa
1/10 2007 lähtien vesikulkuneuvojen rekisteröinti laajeni.
Rekisteröinti tapahtuu seuraavasti:
Veneenomistajat, joilla on maistraatin antama Moottoriveneen Rekisteritodistus,
tulee käydä maistraatissa päivittämään Rekisteritodistuksen tiedot sekä ilmoittaa
sotunsa. Tähän toimenpiteeseen on aikaa lokakuun alkuun asti 2010. Kustannus
tästä on muutosten laajuuden mukaan enintään € 27:-vuoden 2007 loppuun asti.
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

Moottorivesikulkuneuvojen omistajat, joiden kulkupelit eivät ole rekisterissä,
tulevat rekisteröidä kulkupelinsä maistraatin vesikulkuneuvorekisteriin vuoden
2008 lokakuun alkuun mennessä. Kustannus tästä on € 27:- vuoden loppuun asti.
Vesikulkuneuvorekisteriin on rekisteröitävä moottorilla varustetut vesikulkuneuvot, joiden moottoriteho on vähintään 15 kW, sekä moottorilla tai purjeella varustetut vesikulkuneuvot, joiden rungon pituus on vähintään 5,5 m. Tämä koskee
myös SPL:n ja SVEL:n rekisterissä olevat veneet. Rekisteröinti on tehtävä vuoden
2008 lokakuun alkuun mennessä. Kustannus tästä on 27 eur vuoden loppuun asti.
HUOM. Omistusoikeus esitettävä.
Rekisteritunnus on läänikirjaimella varustettu juokseva numerosarja, joka tulee
kiinnittää veneen kylkeen molemmin puolin, selvästi erottuva taustasta.
Tunnusten koot ovat korkeus vähintään 75 mm, viivaleveys väh.15 mm, numeroiden väli väh. 20 mm. Kirjain- ja numeroväli väh. 40 mm, kork. 100 mm.
Kun käytetään tunnuskilpeä sen tulee olla suorakaiteen muotoinen, vähintään 120
mm korkuinen ja ulottua vähintään 25 mm tunnuksen kummallekin puolelle.
Rekisteröintipaikat esim.
Porvoon Maistraatti
Piispankatu 34
PL 233, 06101 Porvoo
Hyvinkään Maistraatti
Urakankatu 1
PL 73, 05801 Hyvinkää

Helsingin Maistraatti
Albertinkatu 25
PL 309, 00181 Helsinki
Lahden Maistraatti
Salininkatu 3
15100 Lahti

Vantaan Maistraatti
Kielotie 15
PL 112, 01301 Vantaa

Uusia jäseniä:
Toivotamme tervetulleeksi seuraamme: Tapio Kohonen Helsingistä
Terveisin
Jukka
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