Tervetuloa Martinniemen Erä- ja Kalakerho
ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Aika:

Sunnuntai 18.2.2018 klo 17.00.

Paikka:

Martinniemi Lastaajantie 9. kerhohuone

Kutsutut:

Kaikki jäsenet joko kirjeitse, sähköpostilla tai Rantapohjan ilmoituksella

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
6. Luetaan v. 2017 toimintakertomus
7. Luetaan tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, Matti Niemelä
8. Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
9. Seuran uudet säännöt ja niiden hyväksyminen (erillinen liite)
10. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2018
11. Valitaan seuran hallitus vuodelle 2018
a) varapuheenjohtaja
b) rahastonhoitaja
c) jäsensihteeri
d) muut neljä hallituksen jäsentä
e) kaksi hallituksen varajäsentä
11. Luetaan ja hyväksytään toimintasuunnitelma 2018 (liite 1.)
12. Hyväksytään taloussuunnitelma 2018
13. Päätetään jäsenmaksut vuodelle 2019
Esitys: jäsenmaksut aikuisilta: 25 € / ja alle 18 v. 10 € / vuosi.
14. Päätetään mahdolliset toimintajaostot
15. Valitaan piirikokousedustajat
16. Valitaan toiminnantarkastajat
17. Vapaajäsenten hyväksyminen
18. Muut mahdolliset asiat
19. Kokouksen päättäminen

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!

Martinniemen Erä- ja Kalakerho ry
Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018
TAPAHTUMA
Lasten ja
nuorten
pilkkikoulu
MEK pilkki

PAIKKA

PVM
la 24.3

AIKA

Kuivaniemi

su 7.4

10- 14

MEK uistelukisa

Onganranta

la 26.5

15- 17

MEK venepilkki

lähtö ja punnitus
Iso-Miehikkään
laavulla

la 9.6

15- 18

MM Kesäpilkki
Pudasjärvi

1 joukkue
maksetaan

MMNopeusonginta

Niemeläntörmä

la 5.8

12- 16

MEK laiturikisa

Laitakarin laituri

su.6.10

12- 15

60- vuotisjuhla

tarkentuu

syksyllä

SARJAT
paikka ja päivän aikataulu tarkentuu
materiaalit valmiina 20 osallistujalle,
talkoolaisia tarvitaan
Miehille, naisille ja nuorille ahvensarjat ja
lisäksi kaikille yhteinen sekakalasarja
Moottorikairan, kaiun ja gps käyttö sallittu.
Isoin ahven ja isoin hauki
Kaikki kalat 3 suurinta yht. tulosta ja suurin
ahven palkitaan Mikäli tarvitset venekyytiä
soita Eskolle
MEK maksaa joukkuemaksun
Henk.koht. sarjan maksun kukin maksaa
itse
Yksilösarja, yleinen kilpailu
palkinnot ilmoitetaan myöhemmin
talkoolaisia tarvitaan
kaikki kalat, pilkki, virveli ja onki sallittu
Sitova ennakkoilmoittautuminen. Seuran
jäsenille maksuton, puolisoille pieni
omavastuu

Jäsenet, joilla ei ole sähköpostia pyritään myös pitämään ajan tasalla perinteisen postin tai muiden
yhteydenpitovälineiden avulla.

Johtokunta päätti 14.11.2016 kokouksessaan että PPVAK:n kilpailukalenteria ei postiteta enää
MEK:n jäsenille, koska se on saatavana MEK:n kotisivuilta sähköisesti ja painettuna monista
jakelupaikoista.

Kerhon asioita päivitetään nettiin: www.mekkala.fi

Mikäli et ole saanut kerholta sähköpostia laita postia osoitteeseen
heikkip1@gmail.com

