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Kart-Keket kausi 2009 – 2010 ajajakokous
22.08.09
Kart-Keket pöytäkirja, kausi 2009 - 2010
Aika:

22.8.2009/19:27

Paikka:

Järvenpään Arena Center, saunatilat

Osallistujat: Fieldslug, Alex
puheenjohtaja
Karhulitos, Nalle
sihteeri
Panis, Arttu
Boreeto, Allu
Bull, Velpert
Liberon, Luigi
Aucco, Paco
Onbutt, Pexi
Cagey, Mike
Paper, Wolfgang
Jules Duckshead liittyi joukkoon klo 20:21
Äänettöminä jäseninä mukana olivat Tony Takaa-Ayama ja Ariton Pipe. Velpert Bull siirsi
äänivaltansa Tony Takaa-Ayamalle klo 20:34 ja poistui motorhomeensa.

1. Esityslistan hyväksyminen ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi 10 (20:21 lähtien 11) paikalla
olevalla kuljettajalla.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alex Fieldslug, sihteeriksi Nalle Karhulitos ja
ääntenlaskijaksi Allu Boreeto.
3. Sääntöjen tarkistus
Sääntöjen todettiin olevan kypsässä iässä joten suuria muutoksia ei havaittu tarvittavan.
Yksi uusi sääntö kuitenkin kirjataan.
Kolmen finaalin kisojen keskeytyksen haluttiin saavan tarkennuksen. Jos keskeyttää
jatkofinaalissa, saa silti 0 pistettä, vaikka olisikin voittanut edellisen finaalin. Tämä sääntö
on ollut voimassa koko ajan, mutta se haluttiin toistaa epäselvyyksien välttämiseksi.
Myös kisapoissaolot herättivät keskustelua. Voimassa oleva sääntö on: neljännestä kisasta
kauden aikana poissaoleva menettää superlisenssin välittömästi. Force majeure sääntöä
haluttiin tarkentaa. Ajajaneuvosto voi perua harkintavallallaan superlisenssin perumisen
tapauskohtaisesti.
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Uutena sääntönä kirjataan kisapoissaolon ilmoittamatta jättäminen. Kisapoissaolo, vaikka
lisenssi on suoritettu, pitää antaa tiedoksi ajajaneuvostolle 3 vuorokautta ennen kisapäivää.
Tämän voi tehdä Kart-Keket portaalin sähkeissä, ilmoittamalla tallipäällikölle tai -kaverille
tai lähestymällä ajajaneuvostoa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Ajajakokous äänesti sanktioksi superlisenssin peruutuksen seuraavasti:
2 kertaa ilmoittamatta jätetty kisapoissaolo kauden aikana sai 7 ääntä.
3 kertaa ilmoittamatta jätetty kisapoissaolo kauden aikana sai 3 ääntä.
4. Kauden 2009 – 2010 hallinnollisten elinten valinta
Loistavista pesäpallo-ottelun järjestelyistä ehdotettiin urheiluvastaava VeePee Pallolle
aplodeja. Ajajakokous toimi ehdotuksen mukaisesti.
MFIA puheenjohtajan, Auntie Varistonen, poissaolo aiheutti yleistä paheksuntaa.
Muuten hallinnollisiin elimiin ei tullut muutoksia kaksivuotissäännön mukaan.
Auntie Varistone, puheenjohtaja
Armand van Helden, kirjanpitäjä
Maximillian Circuit, ratavastaava (vastuullinen tilauksista)
Sigmund Poukama, ratavastaava (vastuullinen kisapapereista)
Mato Tanssi, GP-gaalavastaava
VeePee Pallo, urheiluvastaava
5. Kauden pituus ja GP:n lukumäärä. Kauden GP:n päivämäärät ja radat
Kauden pituus selvisi helpolla äänestyksellä.
Kisojen määrä:
7 kisaa:
7 ääntä (äänestystä ei jatkettu)
6 kisaa:
8 kisaa:
1 kisa:
Kisojen määrä pysyy seitsemässä.
GP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

päivämäärä
la, 19.9.2009
la, 17.10.2009
la, 21.11.2009
la, 16.1.2010
la, 6.3.2010
la, 24.4.2010
la, 22.5.2010

rata
Hyvinkää
Kart'In Club
Saurix Kart Centre, Tallinna
VM Karting
Suzukart, Tampere
Formula Karting
Mika Salo Circuit

Yön yli kisojen vastuuhenkilöt:
Tallinna:
Paco Aucco
Tampere:
Wolfgang Paper
Seinäjoki:
Mike Cagey (tämä suurmies täyttää 40v kyseisenä päivänä)
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6. Kirjanpito
Lisenssimaksu pidetään samana eli 70€ per kisakuukausi.
Kirjanpitäjän tilinpäätös osoitti MFIAlle 272,47€ ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Tämä
siirretään uudelle kaudelle.
Kirjanpitäjä vapautettiin kauden 2008-2009 tilivastuusta. Puheenjohtaja ehdotti aplodeja
kirjanpitäjälle ja kokous myönsi ja toimitti ne.
7. Muita asioita
Organisaation 10-vuotis gaala päätettiin pitää 16.1.2010 GPn gaalana. Tilaisuuteen
ehdotettiin Casino RAYn Show & Dinneriä. Tämä tilaisuus on tallihenkilöstölle avoin eli siis
avec.
Yo. päätökseen saavuttiin äänestyksen kautta.
10v juhla GPn yhteydessä
7 ääntä
10v juhla omanaan
Tony Takaa-Ayama ilmoittautui vapaaehtoiseksi tarkistamaan Show & Dinnerin tammikuun
tarjonta. MFIA pani varakuljettajan aktiivisuuden positiivisesti merkille.
Instituutionaalista keijo t-paitaa päätettiin ottaa uusi painos. Siihen ei saa tulla design
muutoksia. Vaikka tallit maksavat paidat, päätettiin sille ottaa MFIAn takaus jotta tilaus
etenee käytännön asteelle.
10v juhlapaita päätettiin tilata asiansa osaavalta Kebab Partners suunnittelutoimistolta
samoilla ehdoilla kuin keijo t-paita yllä.
8. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kaaokseen klo 21:09.

