Kevätkokous
Port Arthur? 28.2.2015 kello 18.00-21.00
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Kokouskutsujen esittäminen sähköisesti viralliseksi kutsumistavaksi
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallitus esittää sääntöjen muuttamista siten että myös yhdistyksenkokous
voidaan kutsua koolle myös sähköisesti
9. Kokous päätetään
Kokouksen jälkeen on sauna ja pikkupurtavaa. Oma pyyhe mukaan.

Sääntöjen päivittämisestä
Vuosikokouskutsut on jo vuosia lähetetty sähköisesti. Tässä yhteydessä on pyydetty hyväksyntä
sille että kutsu hyväksytään. Muuten on jouduttu lähettämään kirjallinen kutsu.
Practical-Ampujat maksavat SAL:lle vähintään 70 000 euroa enemmän vuodessa kuin mitä me
saamme sieltä. Ilman omaa asiallista budjetointi lajijaostot ovat lähinnä vitsi. SAL ei anna sitä
mitä se saa. Edellä mainitun vuoksi sääntöjen päivittämisen yhteydessä harkittiin myös sitä
tulisiko seuralle perustaa kannatusyhdistys jonka jäsenet voisivat ottaa rajatusti osaa seuran
toimintaan, mutta joista ei maksettaisi SAL:n jäsenmaksua. Muutamat seurat ovat jo siirtyneet
tähän.
Tämä koskisi lähinnä niitä henkilöitä jotka eivät nyt omista SAL:n kilpailulisenssiä ja joita SAL
itse ei laske jäseniksi kun se ilmoittaa jäsenet kansainväliselle liitolle. Ongelmaksi tässä
muodostuu se, ettei SAL suostu ilmoittamaan seuroille keitä se laskee jäseniksi. Toinen ryhmä
on IDPA-ampujat joita SAL ei ole hyväksynyt jäsenikseen. Tämä ryhmä on rinnastettavissa
metsästäjiin.
Tiettävästi SAL:n piirissä on syntynyt ryhtiliike joka on voimakkaasti vaatimassa SAL
muuttamaan sääntöjään siten että kukin harrastajaryhmä (SAL kuuluu kymmenkuntaan eri kv.
lajiliittoon) hallinnoi omia tulojaan ja menojaan itsenäisesti ja niin että yhteiset hallintokulut
jyvitetään eri lajien kesken oikeuden mukaisesti.

Seura-asut
Paidat ovat saapuneet ja osa jaettukin.

Kilpailut 2014
X BCSS, Pori
Rakentaminen 27.3. esikisa 28.3. ja varsinainen kilpailu 29.3.2015. Valmistelut ovat pitkällä,
ilmoittautuminen aukeaa 1.2.2015 kotisivuillamme. Toimitsijat ilmoittautuvat samaa reittiä.
Majoitus on varmistunut kouluun.

Mini Rifle SM, Loimaa
22.-24.5.2015 yhdessä LL:n kanssa. Kilpailun johtaja Jouni Aaltonen ja ratamestari Sakari
Rapakko.

TCC-Cup
Pyritään järjestämään L1 AM –kisat Roukkulissa.

Peruskurssi, alustavasti
Tilavaraukset ovat vielä auki, samoin kouluttajat (tervetuloa):
Teoria: 11-12.4.2015
Ammunta: 18-19.4.2015
Turvatesti:26.4.2015

Jäsenkortit
2015 siirrymme jäsenlaskutuksessa sähköiseen menettelyyn jossa jäsenmaksu”laput” ovat
menneet sähköpostitse kaikille vuoden 2014 jäsenille sekä vuoden vaihteessa mukaan tuleville.
Jäsenet ilmoitetaan 15.2.2015 SAL:lle joka kirjaa heidät jäsenikseen. SAL ottaa tämän
jälkeenkin lisäyksiä, mutta vanhan tavan mukaan tästä tullee hankaluuksia esimerkiksi lisenssin
lunastamisen yhteydessä..

Kuljetinmatto
Erilaisiin ´ratarakenteisiin tarvitaan ensi kaudella paksukumimattoa jota käytetään mm. erilaisissa
kuljettimissa. Viime kesä sellaista joku tarjosi, kun vain muistaisi kuka. Silloin ei ollut välitöntä tarvetta, eikä
toisaalta säilytyspaikkaa. Jos tiedät mistä ko tavaraa saa niin pistä tietoa tipsc@tipsc.fi

Varastotilat
Varastoperäkärry on tullut tiensä päähän. Tilalle joko kontteja tai jos jostain löytyy sopivaan
hintaan vuokratila.

Kisakuittien hyväksyntä
Kisakuitit pitää toimittaa kuluvan vuoden Marraskuun loppuun mennessä. Korvaus 20 EUR per
kisa. Joukkuemaksut korvataan maksimissaan 30 euroon.

