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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Vuosikokous
Yhdistyksen 59. toimintavuosi käynnistyy vuosikokouksella  28. helmikuuta 2023.
Vuosikokouksessa:

● valitaan kommodori ja hallituksen jäsenet.
● vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös.
● päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2022.
● käsitellään vuoden 2023 telakointisuunnitelma.
● hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma, maksut ja talousarvio vuodelle 2023.

Jäsenasiat
Vuoden alussa jäseniä on 240  henkilöä, joista kunniajäseniä 20 kpl. Uusia jäseniä arvioidaan
liittyvän 5 kpl ja vanhoja jäseniä eroavan 15 kappaletta.

Lilla Bredskär
Saaressa järjestetään keväällä ja  syksyllä kunnostustalkoot. Elokuussa  vietetään
venetsialaisia. Huoltolautan varusteluun varataan 1.000 €. Saaren polkujen portaat
kunnostetaan (400 €) ja hankitaan polttopuita kuljetuksineen (2.000 €).

Satamatoiminta
Vuoden 2022 lopussa yhdistyksen satamassa oli tyhjiä laituripaikkoja 9 kpl. Niiden määrän
arvioidaan lisääntyvän siten, että vuoden lopussa on 20 tyhjää laituripaikkaa.

Hankitaan uusi satamatraileri (600 €).

Jäsenistö vastaa satama-alueen vartioinnista vuosikokouksen 2023 hyväksymällä tavalla.
Kukin venepaikan haltija (poislukien vartioinnista vapautetut henkilöt) tekee veneilykauden
aikana yhden 8 tunnin pituisen vartiovuoron, joka alkaa klo 21.30 ja päättyy klo 05.30.
Vuosikokouksen määräämät vartiontarkastajat tekevät vartion tarkastuksia pistokokein.
Hallitus määrää havaituista laiminlyönneistä (vartion laiminlyönti, vartiointi päihtyneenä yms.)
vartiosakon, joka on suuruudeltaan 300 €.

Telakointi
Telakointialue siivotaan  keväällä sen jälkeen,  kun veneet  on laskettu vesille ja syksyllä, kun
veneet on  telakoitu. Kaikki hylätyltä vaikuttava tavara siiretään roskalavalle (500 €). DK:n
takapuolisen alueen kasvillisuus poistetaaan ja alue tasataan (Jone Ky) 1.200 €.

Perustetaan tarvittaessa uusi toimihenkilö trailerimestari, joka vastaisi jatkossa
liikenne-käytössä olevien trailereiden telakoinnista trailerityöryhmän avustuksella.
Trailerimestari toimisi satamakapteenin alaisena. Tarkoitus on telakointia tiivistämällä löytää
edelleen telakointipaikka kaikille halukkaille. Trailereiden kesäsäilytysmaksu peritään jatkossa
myös isoilta, traktorivetoisilta trailereilta. Myös telakointitarvikkeiden kesäsäilytys muuttuu
maksulliseksi.

Kerhorakennus
Vuokraustoiminnasta ja kerhorakennuksen siivouksesta vastaa Ant Group Oy
vastuu-henkilönä Tommy Blomqvist. Kerhorakennuksen varausten laskutus hoidetaan
Archimedes-järjestelmän  kautta. Rakennuksessa tehdään välttämättömiä kunnossapito- ja
huoltotöitä vuonna 2023 (2.000 €).

Katsastustoimikunta
Uusia katsastusmiehiä koulutetaan tehtäviinsä. Kerhon sääntöjen mukaan kaikki veneet on
katsastettava. Katsastuksen myöhästymisestä yli ilmoitetun ajan tai kokonaan
laiminlyömi-sestä  tullaan perimään sakkomaksu. Toistuvista laiminlyönneistä seuraa
yhdistyksen iLOQ-avaimen kuoletus ja yhdistyksestä erottaminen.
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Tapahtumat
Yhdistys järjestää kolme veneiden yhteislaskua ja -nostoa perinteiseen tapaan sekä keväällä
että syksyllä. Yhdistys on mukana Pajalahden veneilykoulussa ja kerhorakennuksessa
järjestetään kurssikalenterin mukaiset koulutustilaisuudet.

IT-asiat
Harkitaan Ruori-rekisterin käytöstä luopumisesta ja siirtymisestä SPV:n Suuli-järjestelmään.
Sopimus Kotisivukone Oy:n kanssa irtisanotaan ja Mo-Tietotekniikka Oy:n sopimuksen
jatkosta neuvotellaan

Talous
Jäseniltä perittävät maksut pidetään ennallaan lukuunottamatta telakointimaksua, joka nousee
8:sta eurosta 10:een euroon per m2.Uusina maksuina tulee isoilta trailereilta perittävä
kesäsäilytysmaksu sekä telakointitarvikkeiden kesäsäilytysmaksu. Nordea Rahoitus Suomi
Oy:ltä 30.11.2021 nostettu 20.000 € suuruinen joustoluotto pyritään maksamaan takaisin
etuajassa vuoden loppuun mennessä. Lainaa oli jäljellä 31.1.2022 12.007 €. Kerhon
käyttöpääoman ennakoidaan kasvavan 9.768 €. Vuoden 2023 talousarvio osoittaa ylijäämää
7.398 €. Investointien suhteen pidetään välivuosi uutta satamatraileria lukuunottamatta.

LAUTTASAAREN VENEILIJÄT ry
Hallitus


