
 
Muistio 
Hallituksen kokous 23.1.2017 klo 18.00 
Läsnä: Heikki Hämäläinen (pj), Tapio Lehtinen, Ismo Hentula, Nina Jacoby (siht.)(poistui aiemmin), Markus 
Blomqvist, Sam Fagerlund 
 

1. Kokouksen avaus – Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:17 
2. Kuutosten esittelyvideo 

a. Kannatusyhdistys maksaa 1000 eur ääniin. Pitkäversio 5-6 minuuttia ja lyhyt versio 
MM2018 ja Hangon kaupunki organisoi ja kulut menevät MM 2019 organisaatiolle. 

3. Dronekuvaukset ja aftersail – jatketaan keväämmällä (Sam Fagerlund). Hanko visuals ottaa 300 eur 
/ kerta. 

4. Yhteistyö FEMAn kanssa - Tunnistellaan 8 liiton kanssa liittojen yhdistämistä (Heikki Hämäläinen). 
5. Sponsoritilanne 

a. excel ja Doyle eivät enää sponsoroi. M-yahts voi sponsoroida. Bannerit pois kotisivuilta 
b. Procope & Hornborg banneri kotisivuille, sillä hallituksen kokoukset ja kahvitus järjestetään 

heidän tiloissaan. Nina Jacoby ei ollut paikalla tätä päätettäessä ja esittää eriävän 
mielipiteen päätöksestä. 

6. ISMA-asiat 
a. epävirallinen kokous Hampurissa.  
b. Tarjoudutaan järjestämään ensi talven kokous Suomessa. (Ismo Hentula) 
c. Tarjoudutaan järjestämään Queen Christinas cup Suomessa 2018 (Ismo Hentula).  

7. Taloustilanne Markus Blomqvist kävi seuran taloustilanteen lyhyesti läpi. Tilillä on 13.000 eur. 
Vaihdetaan tilitoimisto Turkuun – Auditmark ja lähdetään laskuttamaan jäsenmaksuja ennekuin 
maksetaan ISMAlle. Vain ne veneet joista saadaan maksut ilmoitetaan (ja maksetaan) ISMAan. 

8. Tiedotus 
9. Muut asiat 

a. Veneverotus, miten kilpailuveneet verotetaan? 
b. Pitääkö vene olla rekisteröitynä kun vene on vain kilpailukäytössä?  
 Näitä seurataan ja reagoidaan kun esitys etenee. Markus Blomqvist tekee luonnoksen 

kirjeestä, joka jaetaan päättäjille ennen  
c. Jäsenkirje: Markus Blomqvist 

i. Jäsenmaksu 
ii. Onko porukassa kuvaajaa, joka voisi ryhtyä kuvaamaan 
iii. Onko porukassa after sails vastaavaa 
iv. Onko porukassa henkilöä, joka olisi innostunut olla mukana MM 2018 sosiaalisessa 

toiminnassa 
v. Päivitä jäsentietosi 
vi. ISMA kokoukseen Hampuriin tiedotus jäsenille (sekä kotisivu) 



 
vii. Kirja klassisista – jos haluat kansainvälisille markkinoille Tim Street ( Heikki 

Hämäläinen) 
d. MM palaveri (Sam Fagerlund) 

i. Peik Åström vetää (sopimus HSKn kanssa) 
ii. Kuka 6 liitosta olisi mukana sosiaalisessa puolessa 

e. Sailing center nuoret mukaan kesän purjehduksiin 
10. Seuraava kokous  

a. Suunnitellaan pidettäväksi 27.2. yhdessä 8-liiton hallituksen kanssa. 
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 jälkeen 

 
Vakuudeksi  
_________________________  ___________________________ 


