JÄSENTIEDOTE
Toukokuu 2008

KESÄ TEKEE TULOAAN
Kuluva vuosi on edennyt jo pitkälle, Keuruun Urheiluautoilijat Ry:n vuosikokous pidettiin 11.4.2008
ja tässä hiukan sen antia sekä muuta tulevaa…
Jäsenmaksut 2008
Jäsenmaksu vuodelle 2008 päätettiin pitää vuosikokouksessa entisellään eli on edelleen 20 €. Oheisena
on tilisiirtolomake maksua varten. Hoidathan maksun eräpäivään mennessä! Jos olet jo maksanut aikaisemmin kuluvan vuoden jäsenmaksun tämä luonnollisesti on osaltasi aiheeton.
Hallituksen kokoonpano
Vuosikokouksessa valittiin myös seuran uusi hallitus, sen jäsenet ovat: Puheenjohtaja Pauli Korhonen,
varapuheenjohtaja Tomi Tukiainen, Alpo Myllyniemi, Jorma Valkeejärvi, Harri Oksanen, Olavi Rannala ja
Tero Huisman.
Hallituksen ulkopuolisena tiedottajana toimii Pekka Kärmeniemi ja niin ikään hallituksen ulkopuolisena
sihteerinä toimii Mika Sipponen.
Pienoisautoilu
Pienoisautoilua viedään aktiivisesti eteenpäin seurassamme RC-autojen osalta. Harjoittelupaikkojakin on
järjestymässä useita. Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Olavi Rannalaan, 0400-252464 tai olavirannala@gmail.com
Tulevia kilpailuja
Kuten varmaan tiedättekin olemme saaneet jälleen järjestettäväksi Neste Oil Rally Finlandin Urrian
erikoiskokeen. Viimevuotiseen tapaan EK ajetaan Perjantaina ja nyt päivämäärällä 1.8.2008. n. klo. 16
alkaen. Jälleen kerran kaivataan kaikkien panosta jotta saadaan järjestelyt sujumaan hyvin, kaikki kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Pauliin!
Muita kilpailuja joissa ollaan järjestelyissä mukana on mm. 24-25.5 Särkikankaan ajot Vilppulassa ja 8.6
Jyväskylän asfaltti sprint, pirauta Paulille jos haluat lähteä mukaan.
Rallimatka
Hallitus päätti punnittuaan eri vaihtoehtoja järjestää syksyllä matkan Saarenmaa rallia seuraamaan 912.10.2008. Lähtö on Torstaina 9.10 aikaisin aamulla Keuruulta ja paluu myöhään illalla Sunnuntaina
12.10. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin. Matkan hinta KeurUA:n jäsenille on 150 €.
Hinta pitää sisällään matkat ja majoituksen, 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan joten
varmista paikkasi ajoissa. Mikäli jäseniä ei lähde tarpeeksi on mahdollista myös ”ei-jäsenten” lähteä
mukaan, heidän osaltaan matkan hinta on 285 €. Sitovat ilmoittautumiset 21.7 mennessä
(sos.turvatunnus mukaan) joko sähköpostiin keurua@luukku.com tai sihteerille tekstiviestillä (040 516
7370). Kun saat kuittauksen että olet mahtunut mukaan, maksat matkan hinnan Keuruun UA:n tilille
(476210-213932) viimeistään 28.7. Jos raha ei tuolloin näy tilillä niin seuraavaksi ilmoittautunut vie
paikan. Maksettu maksu palautetaan vain siinä tapauksessa että matka perutaan kokonaan!
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