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Kuukausikokous 03/2013
Aika:
Paikka:
Läsnä :

10.04.2013 klo 17.00
Holvi Saunat, Kouvola
13 jäsentä (Osanottajalistan mukainen)

1.

Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen

2.

EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.

Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista hyväksyttiin

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6.

Talousasiat
- Tilin saldo

7.

Toimikunnat
- Vapaa-aika ja liikunta
 Koko perheen talvinen liikuntatapahtuma järjestettiin Messilässä
16.3.2013. Mukana yhteensä 15 innokasta ulkoilijaa. Sää suosi ja
makkarat maistuivat nuotiolla.
 Pilkkiottelu SaSeLVI-KoLVI-MiLVI järjestettiin Savonlinnassa
16.3.2013. KoLVIsta ei saatu joukkuetta matkaan. Ensi vuonna
olisi KoLVIlla järjestelyvastuu, mutta koska yhdistyksestä ei
tunnu löytyvät innokkuutta niin jatkoa täytyy miettiä.
- Koulutus
 SuLVI järjestää aamupäiväseminaarin Kouvolassa 23.4.2013 klo
9.00-11.30 Hotelli Vaakunassa. Aiheena tulevat
korjausrakentamisen energiamääräykset.
 Syksyllä tulossa omaa alaa koskevaa koulutusta
 Opintomatka Minskiin 16-19.5.2013 toteutuu. 13 jäsentä
lähdössä matkalle ja viisumianomukset tehty.
 Sovittiin että taloudenhoitaja lähettää kaikille osallistujille laskun
viitenumeroineen.
-

Ruka


ei vielä ajankohtainen, mutta todettiin myös että jos Saariselkä
edelleen kiinnostaa enemmän ja saadaan sponsoreita/kouluttajia
mukaan, niin myös mahdollinen.
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LVI-Viesti
 ilmestyy syksyllä ja Heimo Lehkonen hoitaa. Mainoksia voi jo
myydä tai varata paikka ilmoittajalle.

8.

Jäsenasiat
 Hallitus on hyväksynyt yhden uuden jäsenen
 Jäsenmäärä 133 henkilöä.
 Uusien jäsenien hankinta; mietittiin mahdollisia opiskelijajäseniä
esim. KSAO:ssa opiskelevia.

9.

Hallituksen tiedotuksia
 ei tiedotuksia

10.

Muut asiat
 Jäsentiedote vielä ennen kesälomia sis. tiedot KoLVIn Golfkisoista elo-syyskuussa ja tulevan vierailukokouksen aikataulu
Espoossa.

11.

Seuraava kokous
 Vierailukokous 11.9.2013 Espoossa ACO Nordic Oy

12.

Kokouksen päättäminen
 Ari Hyvärinen päätti kokouksen klo 18.00

Illan isäntä: Climecon Oy/Pekka Huhtela
Climecon Oy on perustettu v. 1984, tuotantoa Kausalassa ja Pihtiputaalla.
Climecon on tunnettu laadukkaista ja korkealuokkaisista ilmastoinnin
päätelaitteista sekä liitäntä- ja vaimennuslaatikoista. Pekalla oli mukana
näytillä uusimmat tuotteet, joiden toiminnasta ja asennettavuudesta saimme
asiantuntevaa tietoa. Climeconin valikoimassa ovat myös laadukkaat
ammattikeittiöiden huuvat, ilmastointikatot, ilmanvaihtokatokset sekä
kemialliset ilmanpuhdistimet. Laivailmastointi on tärkeä osa toimintaa.
Esitelmän jälkeen saimme nauttia herkullisen illallisen.

Pöytäkirjan vakuudeksi
____________________
Ari Hyvärinen
Puheenjohtaja

_______________________
Sirkku Heikkilä
Sihteeri

