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Kotkan Urheiluautoilijat ry:n KEVÄTKOKOUS
Uusi kouskutsu julkaistaan, kun Suomen hallitus lopettaa
”kevväämmällä” kokoontumiskiellot.
Hallitus

Morjens!
Reilu puoli vuotta kestänyt syksy ja subtrooppinen talvi
alkaa kääntymään kevättä kohti. Valitettavasti
TalviEndurance jäi tämän takia ajamatta, mutta
toivottavasti ensi vuonna olisi taas perinteisempi talvi ja
tapahtumat saadaan järjestettyä.
Sääntömääräinen kevätkokous joudutaan siirtämään
Suomen hallituksen päätöksien mukaisesti myöhempään
ajankohtaan.
Toukokuun perinteinen Rospuutto JM on AKK:n
toimesta ”peruttu”, uutta ajankohtaa etsitään muiden
alueen peruutettujen kisojen järjestäjien kanssa yhdessä.
Tähänkin kilpailuun tarvitaan jälleen kerran jäsenistömme
apua, samoin elokuun Koniwatit Valloillaan JM kilpailuun.
Seuraan tarvitaan lisää toimitsijalisenssin haltijoita,
hoitakaahan ilmoittautumiset koulutuksiin ajoissa!
Kesää odotellessa

Toni

TUTKINTOJA JA KOULUTUSTA 2020
Kaikki koulutus- ja tutkintotilaisuudet on
peruttu ainakin toukokuun loppuun asti.
Jokamiehenluokan ja rallijuniorien valtakunnallinen
verkkotutkinto on tarkoitettu vain uusijoille, joilla tutkinto on
menossa vanhaksi tai tutkinnon vanhenemisesta on kulunut
maksimissaan 6 kuukautta. Voit osallistua tutkintoon, olitpa miltä
autourheilualueelta tahansa.
Tutkintoon ilmoittaudutaan KITIn kautta ja tutkintomaksu
maksetaan normaalin tutkinnon tavoin. Linkki tutkinnon
suorittamiseen lähetetään ilmoittautumisen päättymisen jälkeen
sähköpostitse. Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi on
ajantasalla KITIssä.
LINKKI MAILATAAN, KUN MAKSUSUORITUS NÄKYY KITISSÄ.
Tutkinnot, kisat, radan aukiolo ym tapahtumat ovat nähtävissä
seuran kotisivun www.kotkaua.net tapahtumakalenterissa.

TOIMITSIJALISENSSEISTÄ
Nopeuden ja rallin perustoimitsijalisenssiä voivat hakea ilman
erillistä koulutusta kaikki, joilla on voimassa JM- tai rallijunioritutkinto. Se on voimassa lähes ikuisesti, joten pyydä seuralta
seura@kotkaua.net hakulomake, täytä se ja palauta
puheenjohtajalle toni079@hotmail.com. Yhtenä arvokisojen
saamisen kriteerinä on seuran toimitsijalisenssien määrä.

KISOJA LÄHIALUEELLA 2020
Muutettu 17.3.20. Korona-viruksen takia AKK-Motorsport on
peruuttanut 70 kilpailua välillä 13.3. - 31.5.20.
Järjestetäänkö esim. Rospuutto-JM, selviää myöhemmin.
06.06. Inkeroisten Maastoajo
12.-13.6. Ralli-SM, Kouvola
10.-12.7. RR-MM, KymiRing
16.08. Koniwatit Valloillaan, am
12.-13.9. Syysrylläys, ValUA
26.-27.9. Päijät-Hämeen ajo
11.10. Tullinportin Ajo, Vääksy
18.10. Pikkusuon Töyssyt

06.06. Orimattila Ralli
27.06. PowerPulling, Tykkimäki
14.-15.8. EM-hist. ralli, Lahti
22.-23.8. MX-MM, KymiRing
19.09. Jari-Pekka ralli, Heinola
03.10. Keihäskankaan JM, am
17.10. am-ralli, Lahti
13.-15.11. Eurosarja IV, KoPSA

Kevään perutuista kisoista suuri osa tulee myöhemmin KITIin
ja muiden kisojen ajankohdat voivat muuttua tämän takia!

Tämän vuoden tapahtuma peruttiin!
Ihmeiden tekijää odoteltiin maaliskuun alkuviikolle asti, mutta
eipä semmoista sitten näkynyt näillä mailla. Edellisen kerran
tapahtuma jäi järjestämättä vuonna 2008, joten uskotaan, että
seuraavina talvina tapahtumat saadaan taas aikaisiksi.

Korvikkeeksi ajateltu sisäkartingtapahtuma
peruuntuu monen muun tapahtuman tapaan!
JÄSENMAKSUASIOITA
KotkaUAn jäsenmaksut peritään AKK:n KITI-jäsenmaksupalvelun
kautta. AKK lähettää lappuset joulukuun alussa; uusien jäsenten
sekä karhuttavien laskut hoidetaan kerhon toimesta.
HALUTESSASI jäsenmaksulapun sähköpostiisi, toimi seuraavasti:
1. Mene sivustolle https://akk.autourheilu.fi/ ja kirjaudu tunnuksillasi
- jos sinulla ei vielä ole tunnusta, toimin sivun ohjeen mukaan
- jos et muista Motorsport-ID numeroasi, kysy seura@kotkaua.net
- kirjautuminen ei onnistu, jos KITIssä ei ole sähköpostiosoitettasi
- mailaa se seura@kotkaua.net, niin seura lisää sen tietoihisi
2. Valitse hiirellä oikeasta alareunasta Muokkaa
3. Valitse vasemmasta alareunasta ”Salli sähköpostilaskutus”
4. Valitse oikeasta alareunasta Tallenna

KotkaUAn TASEET 31.12.2019 (yhteenveto)
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Koneet ja kalusto
Oma pääoma
Rakennukset
22 341,04
Ed. vuosien tuotto
Kalustot
5 528,32
Kauden yli-/alijäämä
Myyntivarasto
644,39
Vieras pääoma
Siirtosaamiset
490,03
(lyhytaikainen)
Rahat ja pankkisaamiset
Siirtovelat
Kassa
512,00
Saadut ennakot
OP- pankkitili
8 112,10
Avainpantit
VASTAAVAA
37 627,88 VASTATTAVAA

36 851,58
-1 753,70
0,00
0,00
2 530,00
37 627,88

