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HALLITUKSEN KOKOUS 18.1.2017 
       
Kokouksessa käsiteltiin ja tehtiin päätöksiä mm. seuraavien kohtien osalta. 
 

 Käsiteltiin liiton toimittama sähköposti koskien ehdokkaiden asettamista liiton 

puheenjohtajaksi ja liittohallitukseen vuosille 2018-2020. 

 Päätettiin, että yhdistys ei aseta ehdokkaita ko. kirjeen esittämiin tehtäviin. 

============================================================= 

 Päätettiin, että uudet nettisivut (sfckeravaanari.fi) otetaan välittömästi käyttöön ja että 

edellinen sivusto (www.sfc-kerava.net) poistetaan käytöstä paitsi etusivu, jolle 

laaditaan opaste ja linkki uudelle etusivulle. 

 Sovittiin, että hallitus ryhtyy selvittämään onko yhdistyksen muilla jäsenillä (1-2 
henkilöä) myös mahdollisuuksia osallistua nettisivujen päivittämiseen ja ylläpitoon. 
============================================================= 

 Jäsenrekisterissä oli 17.1.2017 jäseniä yhteensä 302.  

 Rinnakkaisjäseniä oli 24. 

 Käsiteltiin liiton lähettämä uusi jäsenesite, jonka näytekappaleet sijoitetaan 

Kangaslammen toimistoon näkyvälle paikalle. 

============================================================= 

 Päätettiin avata yhdistykselle uusi pankkitili. 

 Päätettiin, että vuoden 2017 loppuun asti käytetään molempia, sekä nykyistä että uutta, 

tilejä yhdistyksen raha-asioden hoitamiseen. 

============================================================= 

 Huoltorakennuksen ulko-ovi on hankittu ja asennettu. 

 Talviolosuhteista johtuen rakennustyöt ovat olleet keskeytyksissä ja niitä pyritään nyt 

keväällä jatkamaan niin pian kuin mahdollista. 

 Seuraavina tehtävinä ovat mm. rakennuksen alustan ja ympäristön maantäyttö sekä 

ulko-ovien portaiden rakentaminen, jonka jälkeen pystytään aloittamaan LVI-

suunnitelman mukaiset putkistojen asennustyöt. 

 Alustavana tavoitteena on saada rakennus käyttökuntoon tulevaan kesään mennessä, 

mikäli rahoitustilanne sen sallii. 

============================================================= 

 Päätettiin,että uudet kausipaikkasopimukset laaditaan siten, että ne ovat voimassa 

enintään vuoden 2017 loppuun asti. 

 Laskutuksessa huomioidaan lyhentynyt kausi. 

 Kaikille kausipaikan haltijoille toimitetaan uudet sopimukset ja maksuohjeet noin viikolla 

4/2017. 

 Päätettiin, että sopimukset laaditaan nykyisin käytössä olevan sopimuksen mukaisina. 

 Päätettiin, että vuoden 2018 alusta otetaan käyttöön liiton laatima uusi sopimusmalli ja 

kaikkien kausipaikkojen sopimukset ja laskut lähetetään heti vuoden alussa. 

============================================================= 

 Päätettiin, että uudet alustavat yhdistyksen säännöt linkitetään myös nettisivuille koko 

yhdistyksen luettaviksi, kuitenkin selkeästi merkittynä alustaviksi säännöiksi. 
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 Päätettiin, että uusille säännöille haetaan hyväksyntä yhdistyksen kevätkokouksessa 

2017. 

============================================================= 

 Selvitetään sopivan maksupäätteen hankintaan liittyvät yksityiskohdat ja kustannukset. 

 Päätettiin, että mikäli tarjottu vaihtoehto osoittautuu sopivaksi, niin maksupääte 

hankitaan. 

============================================================= 

 Päätettiin, että 19.1.2017 alkaen kaasupullon (nestekaasu, 11 kg) vaihdosta perittävä 

hinta on 23,00 € /vaihto. 

============================================================= 

 Hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016. 

============================================================= 

 Todettiin, että huoltorakennuksen rakentamisessa jo aikaisemmin hyväksytyt 

toimintaperiaatteet ja projektijohtamisorganisaation henkilöstö ja rakenne pidetään 

edelleen voimassa. 

============================================================= 

 Tulevat tapahtumat 

 Kevätkokous 8.4.2017 (Huom. Muutettu ajankohta.) 

 Kevättapahtuma 15.4.2017 

 Turvatreffit 5.-7.5.2017 

 Elokekkerit 25.-27.8.2017 

 Syyskokous 28.10.2017 

 Pikkujoulut 25.11.2017 

 

 


