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JÄSENMAKSUIHIN MUUTOS
Tässä seuratiedotteessa:
Syyskokous päätti äänestyksen jälkeen liiton jäsenmaksuksi 6 €/ hlö. Aiemmin
käytössä olleet seuran henkilömäärään perustuvat maksuportaat siis
poistuvat. Jäsenmaksun muutoksen perusteena on tasa-arvoisuuden periaate,
jolloin jokainen seuran jäsen maksaa saman verran. Lisäksi jäsenmaksun
muuttaminen on osa liiton omarahoitusosuuden nostamista. Syyskokouksen
pöytäkirja on luettavissa http://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/liittokokoukset2/.
Lisätietoja: puheenjohtaja Ralf Sund (ralf.sund@sttk.fi).
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JÄSENMÄÄRIEN JA SEURA TIETOJEN ILMOITTAMINEN
Vuoden 2016 jäsenmäärät pyydetään ilmoittamaan 10.2.2017 mennessä
seuratietojen ilmoituslomakkeella. Lomake ja ohjeet löytyvät www-sivuilta:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/seurat/seuratietojen-paivitys-2017/.

ilmoittaminen
Seurojen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi on tärkeää, että seuratiedot ovat ajan
tasalla. Näin voimme kohdistaa tiedottamisen oikeille henkilöille. Tänä vuonna
kerätään tiedot seuran yhdyshenkilöstä (voi olla sama kuin pj.), talousvastaavasta,
puheenjohtajasta ja jäsenmääristä.

tapahtumakalenteriin

Jäsenmääriä ilmoittaessasi lähetäthän siis myös seuran ajantasaiset
yhteystiedot.
LISENSSIT
Lisenssien myynti kaudelle 1.1.-31.12.2017 on auki. Lisenssi on pakollinen
kilpailutoimintaan osallistuvalle melojalle ja soutajalle. Lisätietoa lisensseistä:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/lisenssit/

LEHDEN TILAUKSET VUODELLE 2017
Jäsenseurojen ryhmätilaukset ja osoitteenmuutokset sekä lehden tilaukseen
liittyvät kysymykset toimitetaan osoitteeseen: melojatilaukset(at)elisanet.fi. Lehden
tilaushinnat ovat säilyneet ennallaan:
Tilaushinnat 2017
Hinta

Lehden tilaajan sijainti tai jäsenyys

37,50 €/vuosikerta

Suomi

40,50 €/vuosikerta

Pohjoismaat

50 €/vuosikerta

Muu maailma

22,50 €/vuosikerta

SMSL:n jäsenseuran tilaamana

17 €/vuosikerta

SMSL:n jäsenseuran tilaus ja jäsenmaksuun kytkettynä

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry., Radiokatu 20, 00240 Helsinki
toimisto@smsl.fi, www.melontajasoutuliitto.fi

TAPAHTUMIEN ILMOITTA MINEN T A PA H T U M A K A L E N T E R I I N
Muistathan ilmoittaa kauden tapahtumasi tapahtumakalenteriin.
Lomake löytyy http://www.melontajasoutuliitto.fi/tapahtumat/ilmoita-tapahtuma/.
Koulutustapahtumat voi ilmoittaa koulutuskalenteriin verkkosivujen ”koulutuskalenteri” -sivulla olevalla lomakkeella.
http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/ilmoita-koulutus-kalenteriin/.
Tonnareiden ilmoittaminen
Tonnareiden eli kauden aikana 1000 km meloneiden nimet on perinteisesti julkaistu vuoden ensimmäisessä
Melonta & Soutu -lehdessä. Kerätkää seuranne tonnarit yhteen exceliin. Merkitkää exceliin nimi, kilometrit, seuran nimi ja
virallinen lyhenne.
Lähettäkää tonnarilistat 20.1. mennessä lehden osoitteeseen: lehti@smsl.fi. Viestikenttään merkintä: ”TONNARIT”.
Koskimelonnan kilometrit lasketaan seuraavasti: 1h=6km.

Hyvää alkanutta vuotta!
Toivottaa SMSL:n toimisto
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