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1. Kokouksen järjestäytyminen
Kommodori Pasi Niemelä avasi kokouksen klo 12.00.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Kansonen.
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Miia Saarikko.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Mäkinen ja Kustaa Jaskari, jotka
toimivat myös ääntenlaskijoina.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
7. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja toiminnantarkastajien antama
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Toimintakertomus on ollut luettavissa Slöörissä. Keskusteltiin Kuotaan
talvisäilytysalueen tulevaisuudesta. Seuran edustaja Ilkka Korhonen
neuvottelee Asikkalan kunnan kanssa alueen pidempi aikaisesta
vuokrasopimuksesta ja mahdollisesta laajennuksesta. Hannu Mäkinen ehdotti
lisättäväksi kohtaan Kilpailutoiminta seuran jäsenten menestyminen
purjehduskilpailuissa. Päätettiin lisätä ehdotuksen, joka liitteenä, mukaisesti.
Hyväksyttiin toimintakertomus lisäyksellä.
Rahastonhoitaja Juhan Pulli esitteli vuoden 2017 tilit sekä
toiminnantarkastajien antaman lausunnon. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
9. Kuotaan talvisäilytysalueella veneiden kesänaikainen säilytys
Syyskokouksessa aloitettiin keskustelu Kuotaan talvisäilytysalueella olevien
veneiden enimmäissäilytysajasta. Alue halutaan pitää aktiivisten veneilijöiden
käytössä ja ohjata pitkäaikaissäilytyksessä olevat veneet muualle.
Keskusteltiin Kuotaan sataman parkkialueen hyödyntämisestä veneiden
talvisäilytysalueena. Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle kesäkauden
säilytysmaksun korottamisesta.
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10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
Määrätyssä ajassa ei ollut tullut muita asioita vuosikokoukselle esitettäväksi.
Hannu Mäkinen kertoi Asikkalan kunnan budjetoineen Majakkapaviljongin
alueen kehittämiseksi, mm. saunan rakentamiseksi, parkkialueen
laajentamiseksi. Kuotaan satamamaksu tasoitetaan sekä kuntalaisille että
ulkopaikkakuntalaisille saman suuruiseksi siten, että ulkopaikkakuntalaisten
maksu pysyy samana ja kuntalaisten maksua nostetaan.
Kommodori Pasi Niemelä kertoi Talvipäivien kuulumiset. Mm. tukikohtamaksu
säilyy ennallaan 10€/vrk, Päijänteen alueelle kehitteillä omat nettisivut, GDPR
EU-tietosuojalainsäädäntö uudistuksesta ja kesän purjehduskilpailuista.
11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.
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