JÄSENKIRJE 6.11.20
Kotkan Urheiluautoilijat ry:n SYYSKOKOUS
Kotkan MU-keskuksen JM-radan Paviljongilla
tiistaina 17. marraskuuta 2020 kello 19:00 alkaen
Asiat sääntömääräiset:
• valitaan puheenjohtaja vuodelle 2021
• valitaan jäsen hallitukseen loppuvuodeksi 2.6.20
eronneen Noora Karhun tilalle.
• valitaan 4 hallituksen jäsentä vuosille 2021 - 22
◦

•
•
•

erovuorossa ovat Pyry Niemelä, Ville Jalkanen ja Pyry Kurko,
hallituksessa 2021 jatkavat Sakari Arvila, Tomi Kurki, Jarmo
Harju ja Timo Tanska.

(anottuja)

KISOJA LÄHIALUEELLE ALKUVUODESTA

10.01. Rallisprint, Rantasalmi
05.-06.02. SM-ralli, Kouvola
03.07. MikUAsprint, Motopark
16.05. Rospuutto-JM, Kotka
23.05. JM-kisa, Heinola
19.06. JM-kisa, Pikkusuo
13.-14.08. EM-hist.ralli, Lahti

24.01. SM-rallisprint, Lahti
14.02. Rallisprint, Mäntyharju
08.-09.05. JM-kisa, Tykkimäki
22.-23.05. FK-kisa, Kotka
06.06. Classic-liiga, Hollola
08.08. Koniwatit-JM, Kotka
14.08. SM-rallicross, Tykkimäki

Pienoisautoilun Eurosarjan IV kisa Kotkassa 13. - 15.11.20
Rata sijaitsee vanhassa sanomalehtipainossa osoitteessa
Kotkantie 6, mutta käynti kerholle on Valkamakadun kautta.
Valkamakadulta käännytään heti vasemmalle. Käykääpä
tutustumassa!

valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet
päätetään jäsenmaksut 2021
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

HUOM! Pandemiatilanteen takia osanotosta tulee ilmoittaa
ennakkoon 10.11.20 iltaan mennessä: toni079@hotmail.com.
Kokouspaikka voi muuttua ja se ilmoitetaan seuran sivulla ja
sähköpostein, kun osanottajamäärä tiedetään.
Tervetuloa!

Hallitus

PUHEENHOHTAJAN MIETTEITÄ
Morjens!
Kausi lähestyy hiljalleen loppuaan ja olisi sääntömääräisen
syyskokouksen aika. Totutusti tulemme käymään läpi ensi vuoden
toimintasuunnitelman, tulo -ja menoarvion ja valitsemaan
hallituksen puheenjohtajan ja neljä hallituksen jäsentä erovuorossa
olevien tilalle. Ensi vuosi tullaan starttaamaan TalviEnduranceosakilpailuilla ja toivotaan, että säät olisivat siihen suosiolliset. Niin
vanhat kuin uudetkin tiimit kalustoa huoltamaan ja kilpailemaan.
Kesällä olisikin vuorossa pari kappaletta Jokamiehenhenluokan
kilpailua ja KoPSAlla ainakin yksi. Avustettavia kisoja mahtuu ensi
vuoden kalenteriin useampi ja toivonkin jäsenistöltä aktiivista
osallistumista niihin, kun kutsu käy.
Kuluva vuosi on ollut erikoinen kaikin puolin; ensin ennätysleuto
talvi pilasi TalviEndurance-sarjan yrityksistä huolimatta ja
seuraavaksi tulikin pandemiaksi kasvanut koronaepidemia. Onneksi
saimme pidettyä yhden JM-kilpailun elokuussa melko normaalein
keinoin.
Kuluva vuosi on myös minun viimeinen vuoteni yhdistyksen
puheenjohtajana. Seitsemän vuotta olen virassani ollut ja nyt on
aika muiden jatkaa tehtävää. Kiitokset jäsenistölle luottamuksesta ja
toivotan onnea ja menestystä uudelle puhenjohtajalle.
Talven odotusta kaikille!

Toni

50 Kotkan TalviEndurancea takana!

(sama otsikko oli viime syksynäkin, mutta talvea ei tullutkaan)

Säännöt pysyvät entisellään, mutta muistutetaan, että lajissa
noudatetaan AKK:n Sääntökirjan Endurance-luokkien teknisiä
määräyksiä Kotkan TalviEndurancen sääntöjen antamin poikkeuksin.
Uusia autoja rakennettaessa kannattaa tarkistaa katsastajilta,
onko autoon ajateltu muutos todella sääntöjen mukainen. AKK:n
säännöt on kirjoitettu periaatteella, mitä ei ole sallittu, on kielletty.
Neljä tapahtumaa ajetaan alustavasti lauantaisin 16.1.; 30.1.;
13.2. ja 13.3. Lppupisteisiin kirjataan kolmen tapahtuman pisteet.
Säännöt julkaistaan seuran kotisivulla www.kotkaua.net.
Seuratkaa tapahtuman sivustoa facessa: Kotkan TalviEndurance.
Kyselyt johtoryhmälle: kotkantalviema@gmail.com.

JÄSENASIOITA
Seuraan liittyminen:
Ilmoita sähköpostilla seura@kotkaua.net tiedot:
- etunimet, sukunimi, syntymäaika loppuosineen, postiosoite,
- sähköposti, puhelin ja haluamasi jäsenlaji
Sähköpostiosoitteesi?
Kolmasosa seuran jäsenistä saa edelleen tämän jäsenkirjeen
”etanapostilla”, sillä he eivät ole ilmoittaneet sp-osoitettaan
seuralle tai lisänneet sitä itse KITI-kisapalveluun.
Siispä, jos sait tämän jäsenkirjeen kirjepostina, mutta sinulla
onkin sp-osoite, ilmoita: seura@kotkaua.net
tai lisää se itse KITI-kisapalvelun tietoihisi, KIITOS!
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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:

TUTKINTOJA JA KOULUTUSTA 2020
14.11. rallin junioritutkinto, Lahti
21.11. JM-tutkinto (myös deby?), Kouvola
28.11. perustoimitsijakoulutus, Heinola
Ilmoittautumiset KITIn kautta viikkoa ennen.

1. Mene sivustolle https://akk.autourheilu.fi/ ja kirjaudu tunnuksillasi
- jos sinulla ei vielä ole tunnusta, toimi 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

