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HamSMK Ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen päätökset
Vuosikokous pidettiin 29.3.2019 Tarmolan liikunta- ja retkeilymajalla. Vuosikokouksessa
ja järjestäytymiskokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jaakko Ahola
Varapuheenjohtaja: Sami Herrala
Sihteeri: Antti Parkko
Rahastonhoitaja ja crossijaos: Lotta Liinamaa
Nuorisojaos: Kim Jokimies
Hallitukseen lisäksi: Juha Salokoski, Jouni Jähi, Kari Ström ja Mikko Kallio(Lelu FK-yhteyshenkilö)
Hallituksen ulkopuolelta matkajaoston vetäjäksi Matti Tuominen ja crossijaoksen varamies Eemeli Ikävalko
Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa nykyisillä jäsenmaksuilla
25€/hlö, perhemaksu samassa taloudessa asuville max.60€
Maksu kerhon tilille IBAN: FI4310053000912615 SWIFT: NDEAFIHH eräp. 31.5.2018 mennessä.
Jäsenmaksusta ei tule erillistä maksulappua! viestikenttään kaikkien jäsenten nimet, ketä maksu
koskee. Jos pyöräsi on talvisäilytyksessä kerholla maksa samalla 70€ ja rekisterinumero
viestikenttään!
Kerho on Smoton ja Suomen moottoriliiton jäsenkerho, joten voit hakea SML:n kilpailulisenssiä ja jotta saat
lisenssin sinun on kuuluttava crossijaoston listoille lajista riippumatta(jaoston nimilista toimitetaan
Moottoriliittoon), myös ratakuskit siis crossijaostoon. sp. crossijaos[at]hamsmk.net. Uudet jäsenet ja
osoitteenmuutokset: jasenyys[at]hamsk.net.Jäsenmaksu ja ratamaksut kerhon ylläolevalle tilille. Jos olet
hiljattain liittynyt kerhoon eikä sinulla ole jäsenkorttia, ota tarvittaessa yhteyttä Lottaan em. osoitteeseen, niin
voidaan postittaa. Nykyinen kortti on voimassa vuoden 2019 loppuun, uudet sitten 2020.
Crossiradan kausimaksu jäsenille on 30€, ei jäsenille: 60€, kertamaksu kaikille: 10€
Junnuradan käyttö ilmaista, suurin sallittu rengaskoko 17/14.
Crossiradan kerta- tai kausikortin voit lunastaa myös käteisellä Bike Parts/Jarin kellohuolto Isoympyränk. 2
tai Hyeenaracing Kadettikoulunkatu 13 Hamina. Jos maksat tilille, viestikenttään kausi-, kertamaksu ja
nimi. Huom! Ajo ilman ratamaksua, tarkastusmaksu 15€
Susikoskipäräys La 11.5.2019
Kerho vastaa päräyksen liikenteenohjauksesta, talkoiluista vastaa Jaakko Ahola puh.0400556862
Yhteislähtö päräykseen kerholta klo:10:00 Päräyslenkin jälkeen rokkatarjoilu Susikoskella!
Ajokauden avajaiset 25-26.5.2019 alk.La klo.12:00 Miehikkälässä Kiiston majalla Myllylammella
Majoitusvaraukset ja tiedustelut Salokosken Juhalta puh.0405561248 sp. salokoskijuha[at]gmail.com
ajelua, uimista, saunomista, makkaranpaistoa, salpamuseo, ym.. osoite: Tanssilavantie 40 49700 Miehikkälä
Junnupäivä Lelussa 8.6.2019 Klo: 11 – 16:00 Lelu-GP mopokisa mikroauto-/junnuradalla klo.13-16
Talkoolaisia kaivataan.Tied: Kim Jokimies 040-8325015 (nuorisoj.) ja Lotta Liinamaa crossijaos[at]hamsmk.net
Lelu GP mopokisan järjestäjä ja yhteyshenkilö Jari Lehtonen. sp. jari84lehtonen[at]hotmail.com
puh.0405022768 Ilmoa matkaan! Junioreiden kisalähdöt ajetaan junnuradalla!
Kerhon kioski paikalla ja junnumopo Yamaha PV50cc koeajettavissa!
Kerhohuppareista ja brodeerauksista kerholiiveihin puuhataan yhteistilausta, tarkemmin webbisivuilla!
Kerhotilan avaimia tarvittaessa esim: pyöräremontin, rengaskoneen, junnumopon lainauksen vuoksi, ota
yhteys hallituksen jäseniin.
Avaimenhaltijan on huolehdittava siitä että kerhon avainta ei pääse käyttämään henkilö jolla
ei ole sitä oikeutta käyttää. Uuden avaimen tiedustelu hallituksen jäseniltä !!
Kerhoillat joka Torstai kerhotiloissa alk. klo 18.00
Yhteystietoja: HamSMK puheenjohtaja: Jaakko Ahola, puh. 0400 556862, Crossijaos: Lotta Liinamaa; crossijaos(at)hamsmk.net,
Jäsenrekisteri: Lotta Liinamaa jasenyys(at)hamsmk.net, Kerhon sähköposti: postia(at)hamsmk.net ja webbisivu: www.hamsmk.net
Ylläpitäjä: webmaster(at)hamsmk.net Kimmo Tammelin.
Kerhon osoite: Hillontie 2 B, 49460 Hamina.
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Kerhohuppareista ja kerholiivien brodeerauksista on tekeillä yhteistilaus, hupparimallit nähtävillä kerhon
webbisivuilla. Huppari 1 vetoketjullisella rintataskulla 70€ ja huppari 2 55€
Tilauksia Puheenjohtajalle tai kerholla, yhteystiedot alla!
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