Johtokunta 16.1.2018

 Todettiin johtokunnan jäsenten oman sektorinsa hoitamiseen kokoamat tiimit:
Valmennus: Antti Nurmonen, Mari Väisänen, Jari Väisänen, Jarmo Tonder, Antti
Harju ja Börje Vartiainen, viestijoukkueiden valinta: Antti Harju (miehet), Jarmo
Tonder (naiset), Mari Väisänen (nuoret)
Nuoret: Mari Väisänen, Mervi Pötry, Tarja Silvennoinen, Maritta Hiltunen
Kuntosuunnistus Timo Lipponen, Timo Martikainen, Juha Leinonen, Olavi Savolainen
Kilpailu: Ari Piitulainen, Reino Nevalainen
Viestintä: Hennariikka Lonka, Henna Höglund, Pentti Kakkinen, Mervi Pötry
Yhteistyösopimukset: Eeva Punta, Börje Vartiainen, Hannu Airila, Jukka Inkeri
Talous: Antti Nurmonen, Maritta Hiltunen; Maritta esitteli myös Antin suunnittelemat
talouden hoidon tehtävät ja työnjaon.
Kalusto: Reino Nevalainen, Vilho Nuutinen, Leena ja Esko Kortelainen, Jussi
Kakkonen, emit-kalusto Ari Piitulainen
 Timo esitteli valiokuntansa laatimat suunnitelmat 2018 kuntorastitoiminnasta:
ajanottolaitteistoa uusitaan, reittihärvelin käyttöönottoa valmistellaan, rakennetaan
karttateline mallikarttoja varten, samaan yhteyteen ilmoitustaulu, ja hankitaan sopivat pöytä
ja tuolit, kuntorastivaliokunta tarjoaa kesän rasteilla opastusta ensikertalaisille sekä tukea
tapahtumien järjestäjille, ratamestari-info (pelisäännöt, 2-3 tunnin ratamestarikurssi,
karttaohjelman käyttökoulutus) pidetään välittömästi ennen kuntorastikaudenkauden alkua,
suunnitellaan kuntorastikauden avajaiset ensimmäisillä kuntorasteille 3.5. Lykynlammella,
”jotain normaalia parempaa”, kirppis, tapahtumaa myös markkinoidaan ”tavallista
enemmän”.
 Talvirastikalenteri on julkaistu ja nähtävillä seuran nettisivuilla, järjestäjä puuttuu vielä
osasta tapahtumista, kesäkauden kuntorastikalenteri in lähes valmis
 KR:n viestintäsuunnitelma ja toimintakäsikirja ovat valmisteilla ja valmistuvat kevättalven
aikana
 Valtaosa tämän vuoden yhteistyösopimuksista on saatu neuvotelluksi, tavoitteena on saada
loputkin valmiiksi helmikuun aikana
 Jäsenmaksulaskut on lähetetty, ja jonkin verran maksuja on jo tullut
 Päivitettiin tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet
 KR järjestää am-pitkän ja -viestin 11-12. elokuuta 2018 järjestetään Taivaanpankolla:
ratamestareina ja maanomistajien lupien hankkijoina toimivat Mari ja Mervi ja Eeva, valvoja
Erno Aalto, Ari kokoaa muun organisaation

 SM-yön 2020 ratamestari on Börje Vartiainen, valvoja Erno Aalto. Ari alkaa suunnitella
muuta kisaorganisaatiota
 Trimtexin sopimus asuista jatkuu vielä vuoden. Entisillä malleilla ja väreillä jatketaan. Mervi
kysyy Trimtexiltä päin aikataulua, minkä jälkeen tiedotetaan jäsenille
asutilausmahdollisuudesta.
 Päätettiin pitää kevätkokous keskiviikkona 18.4.2018
 Päätettiin poistaa seuran omistuksesta vanha ja viallinen moottorikelkka
 Seuraava johtokunnan kokous on tiistaina 20.2.2018 klo 17.30

