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JÄSENKIRJE KVS:N JÄSENILLE    •  helmikuu 2018 

Tervehdys arvoisa veneseuralainen!     Tässä kirjeessä on tärkeää asiaa! 
 

1) VUOSIKOKOUS 2018 
• Pidetään sunnuntaina 18.3.2018 klo 18.00 Juhlakartano Tähtiniemessä 
• Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat (hallitus, jäsenmaksut, tilinpäätös jne) 
• Lisäksi listalla on kunniajäsenyydestä päättäminen sekä 
• EU-direktiivien mukainen henkilötietosuojaratkaisu KVS:n jäsenrekistereissä (excel-tiedosto 

hallituksen käytössä, SPV:n valtakunnallinen rekisteri sekä katsastuspäällikön 
katsastusrekisteri) 
 

2) KUNNIAJÄSENESTÄ tai -JÄSENISTÄ NYT TEKEMÄÄN EHDOTUKSIA ! 
• KVS:n sääntöjen mukaan seuran vuosikokous voi päättää hallituksen esityksestä 

kunniajäsenen tai -jäsenien valinnasta. Kunniajäsenyys on pysyvä ja häneltä ei peritä 
jäsenmaksuja. Kunniajäsenen tulee olla ansioitunut henkilö, joka erityisellä tavalla on 
edistänyt seuran toimintaa jollakin tavalla. 

• Jokainen seuran jäsen voi nyt tehdä nimettömästi ehdotuksensa kunniajäsenestä oheisen 
linkin avulla https://www.webropolsurveys.com/S/76F9EAC1CDEC5EE0.par  
Tee siis ehdotuksesi viimeistään 28.2.2018 mennessä. Hallitus kokoaa kaikki esitykset ja 
vuosikokous 18.3.2018 tekee päätöksen valinnasta. 

• Samalla linkillä voit toki esittää myös jotakuta vapaajäseneksi, mistä hallitus voi 
keskuudessaan päättää. 
 

3) KVS:n 30-VUOTISJUHLAN VALMISTELU 
• KVS:n 30-vuotisjuhla pidetään 18.8.2018 Kalliosaaressa. Tarkemmat tiedot tulevat 

myöhemmin mutta laita tämä jo kalenteriisi 
• Vuosijuhlaan mennessä sahlongin tulee olla siirrettynä uudelle paikalleen ja rakennettuna 

uudelleen. Tätä varten pidetään kahdet talkoot 
12.-13.5.2018 Sahlongin purkaminen aloitetaan 
19.-20.5.2018 Sahlongin siirto uudelle paikalle ja rakentaminen 
Talkoisiin tarvitaan PALJON VÄKEÄ! Kaikille riittää työtä, keittoa ja särvintä! Laita nämäkin 
päivämäärät kalenteriisi! 
Talkoot ovat tärkeä osa sitä tavoitetta, jonka mukaan seuran menot  pysyvät sellaisissa 
raameissa, että jäsenmaksuja ei tarvitse nykyisestä nostaa! 
 

4) MUUTA 
• Veneiden yhteisnosto on satamassa 12.5.2018. 
• Päijänteen Talvipäivät veneseuralaisille pidetään 17.3.2018 Korpilahdella, järjestäjänä SPV ja 

JäPS. Paikka ilmoitetaan myöhemmin; seuraa FB- ja web-sivuja! 

 Tapaamisiin ja aurinkoista alkanutta kevättä! 

Kommodori Hannu & sihteeri  Muti 

 


