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JÄSENTIEDOTE 
MAALISKUU 2011 
  
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Suomen HCP Golf ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
Aika: 27.4.2011 klo 18:00 
Paikka: VAU, Radiokatu 20, 5.krs kokoushuone, Helsinki 
 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät kevätkokousasiat. 
 
Yhdistyksen Toimintasäännöt ovat nähtävillä www.suomenhcpgolf.fi/materiaalisalkku 
 
12 § yhdistyksen säännöistä, 
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 
viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, 
kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä ja kannattavalla henkilöjäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on 
äänioikeus. 
10§ kohta yhdistyksen säännöistä. 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksessa käsiteltäviksi on tehtävä 
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 
 
Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen Harri Lindblom 044 361 7353 
tai e-mail harri.lindblom@vammaisurheilu.fi koska kokouksessa kahvitarjoilu. 
Ilmoittaudu viimeistään 19.4.2011 mennessä. 
 
TERVETULOA 
Hallitus 
 
Vuoden HCP Golf henkilö. 
 
HCP ry hallitus esittää vuosittain kevätkokoukselle nimettäväksi henkilön joka on täyttänyt 
parhaiten seuraavat asiakohdat edellisen toimintavuoden kuluessa.  
 
Valinnassa ei huomioida henkilön kilpailumenestystä koska Golfliitto nimeää vuosittain 
parhaan HCP pelaajan. 
 

1. Henkilö on edistänyt ja kehittänyt vammaisgolfin harrastusta. 
2. Henkilö on tehnyt vammaisgolfia tunnetuksi. 
3. Henkilö on omalla toiminnallaan edesauttanut uusien henkilöiden 

mukaan liittymistä. 
4. Henkilön ei välttämättä tarvitse olla HCP ry:n jäsen. 

Hallituksen esitys kokouksessa. 
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CP-GOLF leiri Vierumäki 1 - 3.6.2011. 

umäki harjoitus kentällä ja päättyy perjantaina 

nnessä 
ä 

n on hyväksytty 

tumiset seuran koti sivuilta www.suomenhcpgolf.fi

 
H
 
eiri on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille.  L

Leiri alkaa Keskiviikkona 1.6 klo 11:00 Vier
3.6 klo 14:30 päättyvän 18r. kierroksen jälkeen. 
Leiri maksaa 210€/ henkilö joka maksetaan HCP ry tilille laskun saatuaan. 
Hallitus päätti kokouksessaan avustaa HCP ry jäsenmaksunsa 1.4.2011me
maksaneita jäseniä leirin kustannuksissa 70,00€ / henkilö majoittuminen 2hh. Sisältä
ohjelman mukaisen toiminnan opetuksineen ja majoituksen täysihoidolla. 
Lisäksi HCP ry maksaa Golf autojen vuokrat EDGA lisenssin ehdoilla. 
 

hjelma lähetetään leirille valituille heti ilmoittautumisen päätyttyä ja kuO
osallistumaan. 
 
Sitovat ilmoittau  vasemmassa palkissa 
Ilmoittaudu toimintaan / tapahtumaan tai s-postilla kari.heikkila@hcp.inet.fi myös voi 
lähettää postitse ilmoittautumisen kirjeen alaosassa olevaan osoitteeseen. 
 
lmoitus aukeaa kotisivuilla 23.3.2011 I
 
Ilmoittautumisaika alkaa 25.3 päivättynä lähetyksenä ja päättyy kun leiri on täynnä tai 

rkka tasoitus. 

utta! Uutta! 
CP Golf ry mestaruuskilpailu. 

aaseporin kaupunki. 

viimeistään 25.4.2011. Paikkoja on rajoitetusti joten leirille otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 25 ensimmäistä. Tukea maksetaan ensisijaisesti niille 
henkilöille jotka eivät edellisellä kerralla saaneet tukea.  
 

uista ilmoittaa seuraavat tiedot: M
Nimi ja osoite 
puhelin 
s-posti osoite 
Kotiseura ja ta
 
 
U
Suomen H
Seuran mestaruuskilpailu pidetään 29.8.2011 Ruukkigolf, R
 
Ilmoittautumisohjeet tulevat seuran kotisivuille. 
Ilmoittautuminen kuitenkin 1.8.2011 mennessä. 
 

ilpailumaksut maksetaan seuran tilille. K

http://www.suomenhcpgolf.fi/

