Kyröskala Ry:n johtokunnan kokous TeePee:llä Hämeenkyrössä
10.01.2016 klo 18.00
Kokoon kutsujana pj Helena Näsiaho
Järvelin Petteri
Jouti Jaakko

Kaurahalme Ari

Jutta Lingren

Asialista:
1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Laskut, Ari Kaurahalme: Ari esitteli laskut, ei kenelläkään lisättävää tai kysyttävää.
4. Mökki asiat: Onko lukko ja avaimet hoidettu, lukot hommataan ennen
avovesikalastuskauden alkamista, Ari Kaurahalme hoitaa.
5. Tulevat tapahtumat talvi 2015-2016
Kultapilkki ajankohta, 6.3.2015 Haverin rannasta, kilpailu-aika 10 - 14, 30 min paluu
aika,
punnituspaikalla oltava 14.30. Ahven kisa, myös koko kisan isoin ahven palkitaan.
Sarjat: lapset alle 12 v 0 €. Nuoret alle 18 v 10 €. Naiset 15 € ja miehet 15 €.
Saadaan paistaa makkaraa.
Ari hoitaa ilmoituksen lehteen ja Hellu tekee mainokset joita viedään mm
urheiluliikkeisiin, paikallisiin kauppoihin ja huoltoasemille sekä Hämeenkyrössä, että
Ikaalisissa, myös Häijään urheilutarvikeeseen ja Lielahden Sportti Pekkaan.
Seuranpilkkireissu, minne, mistä bussi
Hellu varaa linja-auton Mäntylän liikenteeltä.
12.3.2016 lähtö klo 6.00. Tarkoitus päästä merelle kalaan, mutta paikka varmentuu
lähempänä ajankohtaa samoin “kulkusuunta“. Retkimaksu 5 € jäsen.
Seura tarjoaa makkaraa ja mehua.
Ilmoittautumiset Hellulle, linja-auto täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kansainväliset Erämessut Riihimäellä 9.-12.6.2016
päätetään matkan aikataulu ja hinta (ryhmälipun hinta 12€ )
Riihimäen erämessut 11.6.2016, lähtö Ikaalisten Neste klo 7.45
Kyröskosken entinen Shell n klo 8.00
Matkan hinta jäsenelle 20 € sisältää matkan ja lipun messualueelle.
Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2016 mennessä Hellulle.
6. Jäsenkirje, kuka tekee mitä tekee. nähdään missä mennään ja sovitaan paremmin tulevista
tapahtumista ja pilkkikisoista. Petteri selvitti kuka kustantaa seuraavan jäsenkirjeen.
Näyttä siltä, että emme saa jäsenkirjeelle tällä kertaa kustantajaa, mutta yritetään vielä.
Jäsenkirje postiin helmikuun ekalla viikolla, Hellu tekee jäsenkirjeen ja hyväksyttää sen
johtokunnan jäsenillä ennen postitusta.
7. Häme-Cup:in mainosten laskutus , Ari kertoo missä mennään:
Neste Ikaalinen ja Ikaalisten kylpylä eivät ole maksaneet.
8. Uudet jäsenet, ei uusia jäseniä tällä kertaa, jäsenmäärä oli Vapaa-ajankalastajien
tiedotteen mukaan vuodenvaihteessa 331 jäsentä.

9. Jäsenten tuomia asioita : seuralle hankitaan kunnon vaaka kalakisoja varten.
10. Moottorikelkan tarjoustilanne: Nro 1.Tarjoan kelkasta 401€:: Itselläni

samanlainen, kävisi varaosiksi. Tuulkari Pentti 040 8310 895
Nro 2. Tarjoaisin myymästänne yamaha 340 moottorikelkasta 200€.
T: Matias Vuontisvaara Puh 0401787080
Nro 3. Reino Lehto, tekstarilla 255 €
Nro 4. Eero Peltomaa, tekstarilla 200 €
Nro 5. Katajisto Viljo, suullisesti 400 €
Mitä päätetään kelkan kohtalosta: päätimme jättää kelkan vielä myymättä
alhaisen tarjoushinnan vuoksi.
11. Kyröskala ry:n vuoden 2016 vuosikokouksen ajankohta:
Vuosikokous pidetään 8.3.2016 klo 18.00 Lounaskahvila TeePee:llä
Kärrykuja 7 Hämeenkyrö
13. Muut esille tulevat asiat: Yhteistyö Ikaalisten Kylpylä, sovitaan aika mahdollisimman
pian kylpylän väen kanssa, Hellu sopii tapaamisajan Titta-Liinan kanssa.
14. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22

----------------------------------------------------Puheenjohtaja Helena Näsiaho

---------------------------------------------------rahastonhoitaja Ari Kaurahalme

