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kommodori ja pro Sarvasto
katsastusvastaava
satama ja satamatoimikunta
saari ja saaritoimikunta
varakommodori + telakka ja telakkatoimikunta
taloudenhoitaja
nuorisotoiminnan koordinointi
Savk johtokunnan sihteeri ja kölivenekilpailut
tiedotus ja saaritukikohdan laiturit

Muut vastuut
●

Toimistonhoitaja ja vartioinnin koordinointi: Jan Feodoroff

2. Toimisto on auki kerran viikossa kevät- ja syyskaudella
3. Tapahtumakalenteri 2020
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Vuosikokous Poikkilaakson
koululla
Lipunnosto
Långön kevättalkoot
Långön kevättalkoot, osa 2
Talkoot satamassa (17-21)
Talkoot satamassa (17-21)
Talkoot satamassa (17-21)
Talkoot satamassa (17-21)
Långön syystalkoot
Kerhon purjehduskilpailut,
Långö
Syyskokous Poikkilaakson
koululla
Sataman talvitalkoot

Laitureiden tolppien junttaus hoidetaan tänä keväänä ostopalveluna. Työ aloitetaan jäätilanteen
mukaan. Veneitä ei saa kiinnittää laituriin ennen tolppien junttausta. Laitureiden käytön aloituksesta
tiedotetaan jäsenistölle heti tolppatöiden valmistuttua. Tolppatöiden esteenä olevien veneiden
siirrosta aiheutuneet kustannukset veloitetaan veneen omistajalta.

HUOM! Kerhomme laituripaikat ovat täynnä veneilykaudelle 2020. Uusia jäsenhakemuksia
otetaan vastaan mutta laituripaikkaa ei tällä hetkellä voida heti luvata.
4. Saaritukikohta
Johtokunta käsitteli syyskokouksessa päätettyä saaritukikohdan ostamista. Kaupan toteutus etenee
Porvoon kaupungin lupa-asioiden ja tukikohdan naapureiden lausuntojen käsittelynä. Tällä hetkellä
odotetaan Porvoon kaupungilta ensimmäistä toimenpidelupaa laitureita varten. Saaritukikohdan
etenemisestä tiedotetaan jäsenille tulevissa jäsentiedotteessa.
5. Katsastustoimikunta
K2019 tilinpäätös on valmis ja toiminnantarkastajat ovat tilinpäätöksen tarkastaneet. Kerhon
taloudellinen tila on hyvä. Tilinpäätös käydään läpi vuosikokouksessa.

Kerhon katsastustoimikunta on saanut uutta vahvistusta. Suuren jäsen ja venemäärän vuoksi
katasastustoimikunta ottaa edelleen vastaan halukkaita katsastajia. Mikäli olet kiinnostunut
katsastustoiminnasta voit olla yhteydessä Mika Latvastoon
6. Jollaleirit 2020
Kerho järjestää yhdessä Itäisen piirin kanssa purjehduskurssit. Tarkemmat tiedot löytyvät kerhon
verkkosivuilta kohdasta: http://sarvastonvenekerho.fi/toiminta/nuorisotoiminta/
7. Muut asiat
Kerholle on laadittu jäsenille suunnattu vuositason tiedotussuunnitelma. Jäsenet tulevat saamaan
e veneilykaudella säännöiisesti ja aina tarvittaessa tietoa kerhon toiminnasta. Tiedotteessa
kerrotaan johtokunnan käsittelemät ja muut ajankohtaiset asiat. Tiedote lähetetään jäsenille
sähköpostilla ja asetetaan näkyville kerhotalon ilmoitustaululle. Jäsenet saavat muistutuksen
tiedotteen julkaisemisesta kerhon Facebook-sivulla.
Uusille jäsenille järjestetään info-tilaisuudet huhti- / toukokuussa. Ensimmäinen info-tilaisuus
pidetään kerhotalolla 22.4. klo 19.00.
Tervetuloa jäseneksi vihkonen uusitaan ja siitä otetaan lisäpainos jaettavaksi uusille jäsenille.
Kerhon www.sarvastonvenekerho.fi sivujen rakenne ja sisältö tarkistetaan.
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