SUOMEN EKOAUTOILIJAT ry. VUOSIKOKOUSKUTSU
5.9.2020 klo. 11:00 alkaen
Vesa Mäkisen Kartanolla, Jahkolantie 224, 16900 LAMMI
Käymme läpi vuosikokouksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen päätyttyä vapaamuotoista
keskustelua yhdistyksen asioista ja uuden hallituksen evästämistä ajankohtaisilla asioilla.
ESITYSLISTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
Tilikirja, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus (Jarmo Pesonen) nähtävänä Koljonvirran
kartanolla ennen kokouksen alkua.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä
vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
- Keskustelua yhdistyksen www –sivujen uusimisesta.
11. Päätetään kokous.
VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS
Syyskuun lopulla lähetimme lausunnon Traficom :lle Määräysluonnokseen: Auton ja sen
perävaunun rakenteen muuttamisesta TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019. Luettuamme
määräysluonnoksen, havaitsimme siinä puutteita Puukaasun osalta. Laadimme lausunnon, jossa
ehdotimme lisättäväksi alalukua "Käyttövoimaksi puukaasu".
Sisällöksi ehdotimme samaa, kuin Etanolikonversioillekin:
Muutettaessa bensiini- tai dieselkäyttöinen ajoneuvo käyttämään puukaasua, päästövaatimusten
katsotaan täyttyvän ajoneuvossa, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää syyskuuta 2009, jos
ajoneuvo täyttää muutoksen jälkeen muutoskatsastuksen yhteydessä tehtävässä testissä
alkuperäistä ajoneuvoa koskevat käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset, ellei ajoneuvo
ikänsä tai rakenteensa puolesta ole sellainen, että sille ei tule määräaikaiskatsastuksessakaan
tehdä käytönaikaista päästömittausta. Tehonmittaustodistusta ei vaadita, katso kohta 3.7.1.
KOKOUKSET: Iisalmi 18.5. ja hallituksen kokous 19.11.
JÄSENTAPAAMISET: 17.8. ajoimme Loimaalle Sarkamuseoon. Lahjoitimme museolle Jaakko
Ebelingin Vakavoima -hiilikaasuttimen. Heiltä tosiaan näytti puuttuvan maamoottorin
puukaasulaitteisto.
31.8. Lammin ajot järjestettiin jo kahdeksannen kerran. Autoja lenkille lähti ennätyksellisesti
setsemän. Ensimmäistä kertaa lenkillä näistä oli kolme.
JÄSENPOSTI: Jäsenkirje 1/2019 ja 2/2019.
PROJEKTIT: Voyager -projekti on ollut pysähdyksissä toistaiseksi. Olemme odotelleet Traficomin
Puukaasulinjausta valmisteilla olevaan määräykseen.
Kuluvana vuonna valmistui yksi uusi Puukaasuauto ja kaksi jo käytössä ollutta saatiin ajoon. Yksi
kuorma-auto valmistuu tälle ajokaudelle ja yksi Pickup on työn alla.
Uusi konstruktio sekoittimesta nk. ”Injektorisekoitin” otettiin käyttöön.
WhatsAp: 19.10. WhatsAp:n luotiin ”puukaasuryhmä” nopeaa viestinvaihtoa - ja filminpätkien
välittämiseksi.

www.ekoautoilijat.fi

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Coronaviruksesta johtuen vuoden 2020
kokoontumisia ollaan rajoitettu. Kesäkuun
alussa juhlistimme pienimuotoisesti
yhdistyksen 25 vuotista taivalta ja
kokoonnuimme Kuortaneelle
esittelemään toimintaamme. Olemme
uudistaneet esitteemme ja niitä voimme
jakaa ajellessamme eri puolilla
kiinnostuneille.
Mikäli mahdollista testaamme ajokkejamme
Lammin lenkillä vuosikokouksen päätteeksi.
Loppuvuoden tavoitteena, joka on jo kirjattu useampaan toimintasuunnitelmaan, on uudistaa
kotisivujamme.
Jäsen määrämme on arviolta n. 70. Tästä syystä joudumme pienentämään kulujamme tulevina
vuosina. Tavoitteenamme on vähentää postituksia. Jatkossa vuosikokouskutsu ja jäsenmaksu
lähetettäisiin halukkaille sähköisesti. Lieska -lehti postitettaisiin jatkossakin kaikille.
Seuraamme edelleen aktiivisesti Trafissa meneillään olevan auton ja sen perävaunun rakenteen
muuttamista koskevan määräyshankkeen TRAFI/162736/03.04.03.00/2018 valmistelua.
Voyager puukaasuautoprojektimme jatkuu, kunnes saamme päätöksen em. asiaan Traficom:sta.

TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2020
TULOT yhteensä
Jäsenmaksutuotot 2020, 60 jäsentä x 20 €

1200
1200

€
€

MENOT yhteensä
Jäsenpostitukset ja painatukset lieska ym.
Vuosikokous ja sen järjestelyt
Keskustelupalstan ja verkkosivujen ylläpito
Verkkotunnuksen ylläpito
Jäsentapaaminen järjestelyt yms.
Edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen
Hallituksen toiminta- ja kokouskulut
Kirjanpito ja tilinpäätös

2180
500
300
300
100
300
300
200
180

€
€
€
€
€
€
€
€
€

TULOT - MENOT

-980

€

Budjetti on laadittu alijäämäiseksi, koska yhdistykselle on kertynyt varoja edellisiltä tilikausilta.
Lisäksi yhdistys voi tukea käytettävissä olevien varojen rajoissa hallituksen päätöksellä
vuosimallikysymykseen liittyvän merkittävän ennakkotapauksen oikeudenkäynti- ja
katsastuskustannuksia tai tähän liittyviä päästötutkimuksia korkeintaan 2 000 € saakka.
Toimintaa ei rahoiteta lainarahalla.
Käytettävissä olevat varat noin 3800 € sisältäen 2020 saatavat jäsenmaksut

www.ekoautoilijat.fi

