Jaaha, vuoden ensimmäisestä RC Newsista ei kovin kummoista lukupake a muodostu,
mu a sentään jotain paperin likaamiseen.
Pimein aika on onneksi taas takana ja käymme koh valoa, ja toivo avas lämpöäkin.
Vuoden vaihtuessa toivotellaan parempaa alkanu a vuo a, ja nyt ne toivotukset
lienevät paikallaan enemmän kuin koskaan. Toivon e ä 2021 tapahtumien
järjestäminen onnistuu jo, ainakin lähes, normaalis ja voimme vie ää harrastuksemme
parissa touhukasta kau a.
Burnout Partyn ja loppukesän ajano okeikkarysäyksen jälkeen kävimme yhdistyksen
osalta tyhjäkäyn ä. Tupareita suunnitel in, mu a peruimme ne kuitenkin kun
koronalukemat läh vät jälleen nousuun.
Vaiheeseen jäänyt kerho lan kunnostus sai kuitenkin loppuvuodesta uu a vauh a.
Toivo avas pian päästää ase elemaan tavaroita paikoilleen. Ei pitki ynyt remon
väl ämä ä huono asia ole. Rauhassa kun vaihtoehtoja makustelee, voidaan päästä
kohtalaiseen lopputulokseen.
Syyskokous saa in pide yä rajoitusten pui eissa. Valinnat nouda elivat totu ua
kaavaa, eli tungosta tehtäviin ei ollut ja pääsääntöises sama hallitus jatkaa pienin
muutoksin. Järvelän Timo koki aikansa hallituksessa tulleen täyteen ja hänen lalleen
vali in An Leppävirta. An aloi aa myös rahastonhoitajana Annika Salokantelen
suunnatessa aikansa toisaalle. Hallituksen toimintaa tarkkailemaan vali in Tero Kalevo
ja hänelle varalle Olli Hämäläinen.
Monien vuosien jälkeen pääte in tarkastaa myös jäsenmaksua. Niinpä uudet maksut
ovat 20€ aikuisilta ja 12€ alle 18 vuo ailta.
2021 Burnout Party, järjestyksessään 34., on kaavailtu järjeste äväksi 14.8.2021.
Suunni eilla on myös pari harjoituspäivää, jotka eivät ole yleisö laisuuksia.
Kahvipöytäkeskustelussa nousi esiin myös ratapäivän järjestäminen. Onko kiinnostusta?
Voit ilmoi aa mielenkiintosi osallistua ratapäivään kreivi@riversidecruisers.ﬁ. Mu a
näistä lisää kun on jotain kerro avaa.
Kiinnostaisiko sinua suori aa järjestyksenvalvojan kurssi? Jos saadaan kokoon
tarpeellinen määrä (n.10) voidaan järjestää RC:n oma kurssi. Kerho maksaa
osallistumisesi, vastavuoroises
toimit tarpeen mukaan tapahtumissamme
järjestyksenvalvojana. Toki BOPissa turvaudutaan myös ”amma laisiin”. Lisä etoa ja
ilmoi autumiset Markus: 040 576 5796, farmi64@gmail.com
Muistathan e ä RC:n jäsenenä saat FHRA:n jäsenyyden edullisemmin 15€:n hintaan.
Lii yviä jäseniä pyydetään lisäämään itse FHRA:n jäsenrekisteriin eto, e ä ovat
Riverside Cruisers ry:n jäseniä.
Jäsensivut
löytyvät
osoi eesta
h ps:// ra.yhdistysavain.ﬁ/
Jäsenrekisteriin tallenne uja etoja voi tarkistaa ja päivi ää ”Omat jäsen edot”
‐kohdasta. Jäsenrekisteriin ilmoite u sähköpos osoite toimii käy äjätunnuksena.
Mitäs muuta? Eiköhän tällä saada vuosi käyn in…

