Arvoisat kerhomme motoristit!
Kerhollamme pidettiin vuosikokous 6.3.2008 ja hallitus uudistui jonkin verran.
Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tolonen varapuheenjohtajaksi Nina Frigård, sihteeriksi Sari kokko
ja rahastonhoitajaksi Virpi Oksman.
Muut hallituksen jäsenet Anssi Martikainen, Toni Antikainen, Timo Markoff, Pekka Tapanainen ja
Pauli Semi.
Puheenjohtaja kiittää luottamuksesta kaikkia kerhomme jäseniä. On erittäin mukavaa jatkaa
edellisen puheenjohtajan toteuttamaa kerhon toiminnan ja ilmapiirin positiivista kehittämistä.
Kuluvana vuonna toivon kaikkien kerholaisten aktiivista osallistumista toimintaamme jolloin
kerhotoiminnastamme saadaan entistä vireämpää ja viihtyisämpää.
Vuosikokous päätti jäsenmaksuista seuraavaa: Jäsenmaksu pysyi ennallaan 17e ja liittymismaksu
8e. Naisilta ei peritä liittymismaksua. Lisäksi uutena jäsenmuotona tuli samassa taloudessa
asuvat perhejäsenyys jonka hinta on 45e ja se sisältää molemmat vanhemmat ja lapset alle 18
vuotiaat riippumatta lasten määrästä. Kerhokirjeen mukana tulee jäsenmaksun pankkisiirto ja
HUOM. Jäsenkorttisi vuositarra on kirjekuoren sisällä! Kortteja läjäpäin kerholla, hakekaa omanne
pois kenellä sitä ei ole. Alennuksia saa vain jäsenkorttia näyttämällä.
Kerhomme toimintasuunnitelmaan 2008 olemme sisällyttäneen seuraavia tapahtumia:
Perinteiset pilkkikilpailut 15.3.2008 kotivesillä ja nehän olivatkin jo ja kiitokset runsaasta
osanotostanne!
Ajokauden avajaiset 26.4.2008 kerhollamme. Lähtö kerhon pihalta klo 12.00 (ajolenkki vielä
avoin/säävaraus). Illalla sitten klo 17.00–23.00saunomista ja makkaranpaistelua jne. Lisäksi samaan
aikaan "kirpputori" kerhon tiloissa. Kaikki kerholaiset voi tuoda MP harrastukseen liittyvää tavaraa
myyntiin.
Vappuaaton vietto kerholla 30.4.2008. Iloinen vappumieli mukaan!
Ruosteenpoisto harjoittelu järjestetään toukokuussa, tarkempi ajankohta vielä avoin.
Matkailuilta järjestetään myös toukokuun 22.5.2008 kerholla klo 17.00 alkaen. Huom. ottakaa kuvia
ja filmejä kaikissa eri muodoissa mukaan ja muistellaan yhdessä reissuja ja haaveillaan alkavan
kesän reissuista.
Naisten viikkoajot sekä saunaillat(miehet/naiset) aloitetaan kesäkuun alusta lukien.
Lähdetään isolla porukalla Koitere kokoontumiseen 13–15.06.2008(huom. uusi paikka!)
Kerhon moottoripyörä reissu järjestetään Eestiin 09–14.07.2008.(Reitti Lpr-Hki-Tallina -NarvaTartu-Pärnu ja takaisin kotiin.)Tarkempi ohjelma nettisivuillamme ja kerhon ilmoitustaululla sekä
puheenjohtajalta 040–5432814.
Willimies kokoontumisajo 25–27.7.2008 Petäjärannassa. Toivomme kerholaistenkin runsasta
osanottoa tapahtumaan. Tarkempaa informaatiota tapahtumista saat seuraamalla nettisivuja sekä
ilmoitustaulua kerhollamme. Kokoontumisajojen talkoolaisia pyydetään ilmoittautumaan varapj.
Nina Frigård 050–4043601 tai sihteeri Sari Kokko 040–5168364.
Hidasajokilpailu 30.7.2008.(Paikka vielä avoin).
Niin ikään kokoontumisajo reissu Ponutaival 01–03.08.2008 ja Yyterimeeting Porissa 15–
17.08.2008(hidasajon SM kilpailut)
Kerholla myös kokoontumisajo vihko yhteislähtöjä varten. Lähtijät laittakaa nimiä listaan.
Jaostojen vetäjiksi on valittu seuraavat: Naisjaosto Heli Kauppinen, Crossi Aki Kuorttinen, Matka
Tapio Tolonen ja Nuoriso Toni Antikainen.
Loppukesän. syksyn sekä alkutalven ohjelmista tiedotetaan seuraavassa kerhokirjeessä
loppukesästä. Ja muistattehan että kerholle tultaessa ja sieltä lähtiessä noudatetaan
nopeusrajoituksia.
Kaunista ja viihtyisää kevättä ja ajokelien odottelua!
Terveisin LrMP hallitus

