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PL 8 04131 SIPOO

Karinkiertäjien huhtikuun asioita
Ylimääräinen kokous 14.4. klo 18.30
Kokous järjestetään 14.4. klo 18.30 Sipoon vanhan kunnantalon kahvilassa osoitteessa
Jussaksentie 16, 04130 Sipoo. Kokouskutsu on lähetetty kaikille myös postitse.
Hallitus järjestää vuosikokouksen valtuutuksella ylimääräisen kokouksen jäsenmaksujen
muuttamiseksi kaudelle 2011.
Hallitus ehdottaa, että hintoja muutetaan seuraavasti:
– Liittymismaksu puolitetaan 600 eurosta 300 euroon
– Långön saarimaksu ja vuorokausimaksu poistetaan (oli 100e/kausi tai 15e/vrk)
– Jäsenmaksu nostetaan 70 eurosta 100 euroon
– Perhejäsenen liittymismaksu alennetaan 150 euroon
– Perhejäsenen jäsenmaksu nostetaan 30 eurosta 40 euroon
Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan välittömästi.
Lisäksi keskustellaan mahdollisista muista esille tulevista asioista.
Tarjolla on kahvia, teetä ja pullaa.
Huomaattehan, että kokouspaikkana on Sipoon vanha kunnantalo, kuten
vuosikokouksessakin!
Kaikki joukolla mukaan!
Långön sauna
Långön saunan piippu on paloturvallisuussyistä tarkoitus vaihtaa pääsiäisviikonloppuna
(perjantain ja lauantain aikana). Ennen piipun vaihtamista saunan kiuasta ei saa lämmittää.
Storörenin laituripaikat
Niitä joilla on Storörenissä laituripaikka tulevalle kaudelle, ja joilla oli paikka myös viime
kaudella, pyydetään käymään merkitsemässä viime vuotinen paikka laituriin, jotta paikat
saadaan helpommin järjestykseen ja tolpat kohdilleen.
Paikkoja on myös yhä jonkin verran vapaana halukkaille jäsenille.
Sammutustarkastus 16.4.
Muistutuksena vielä: SNavSin järjestämä sammutintarkastus pidetään 16.4. klo 10-14
Eriksnäsin VPK:n pihalla (Eriksnäsintie 67). SNavS on pyytänyt myös Karinkiertäjät mukaan
tilaisuuteen.
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Jollaleiri
Jollaleiri järjestetään tänä vuonna viikkoa tavanomaista myöhemmin eli 17.-19.6. ja tällöin
Långön on suljettu muilta.
Leiri on tarkoitettu noin 6-18v lapsille ja nuorille. Myös vanhemmat voivat tarvittaessa tulla
lasten mukaan, etenkin, jos pääsee omalla veneellä. Kukaan ei leirillä varmasti jää yksin,
mutta halutessaan myös seuran ulkopuolisiakin kavereita voi ottaa mukaan (leirimaksu
ulkopuolisilta on 50e).
Leirille osallistuminen ei myöskään edellytä mitään ennakkotietoja tai -taitoja esim.
veneilystä. Jotta leiri tänä vuonna saadaan järjestettyä toivotaan viimevuotista suurempaa
osanottoa.
Ilmoittautumisia voi jo nyt lähettää sähköpostitse Patrik Asplundille
(patrik.asplund@pp.inet.fi).
Enemmän tietoa leiristä ja nuorisojaoston toiminnasta löytyy seuran kotisivuilta.
Kuvagalleriasta löytyy myös kuvia aiemmilta leireiltä.
Runkokatsastettavat veneet 2011
Seuraavat veneet on runkokatsastettava tänä vuonna:
Ahtomaa V.
Ville
Alaterä T.
Mertsi
Finnilä J.
Viola II
Kemppainen K.
Emilia
Lindström E.
Pyhimys
Lönnqvist P.
Unda IV
Pöllänen M.
Jemari
Salmi J.
Mimmi
Sjöblom T.
Annica
Söderström H.
BeLinda
Virtanen S.
Antilas
Veneiden omistajat sopivat itse katsastuksesta katsastajien kanssa.

Karinkiertäjien kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.karinkiertajat.fi.

Terveisin hallituksen puolesta,

Tuomas

