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JÄSENTIEDOTE 
MAALISKUU 2010 
 
  
KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Suomen HCP Golf ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
Aika: 27.4.2010 klo 18:00 
Paikka: VAU, Radiokatu 20, 5.krs 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. 
 
Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etu käteen Harri Lindblom 044 361 7353 
tai e-mail harri.lindblom@vammaisurheilu.fi koska kokouksessa kahvitarjoilu. 
Ilmoittaudu viimeistään 20.4.2010 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. 

Esitykset henkilöstä perusteluineen puheenjohtajalle 19.4.2010 mennessä 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi  
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HCP-GOLF leiri Urheiluopisto Kisakeskuksessa 9-11.5.2010. 
 
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille.  
Leiri alkaa sunnuntai 9.5 klo 12:00 Ruukkigolf kentällä ja päättyy tiistai11.5 klo 13:00 
alkavan 18r. kierroksen jälkeen. 
Hallitus päätti kokouksessaan avustaa HCP ry jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä leirin 
kustannuksissa niin että leirin hinta on 82,50€ / henkilö majoittuminen 2hh. Sisältää 
ohjelman mukaisen toiminnan opetuksineen ja majoituksen täysihoidolla. 
Lisäksi HCP ry maksaa Golfautojen vuokrat ja tiistai 11.5 omatoimisen kierroksen 18r. 
 
Ohjelma lähetetään leirille valituille heti ilmoittautumisen päätyttyä. 
 
Sitovat ilmoittautumiset tehtävä kirjallisesti s-postilla tai tavallinen kirje puheenjohtajalle. 
 
Ilmoittautumisaika alkaa 15.3 päivättynä lähetyksenä. Paikkoja on rajoitetusti joten leirille 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 ensimmäistä. 
 
Ilmoittautuminen: 
Harri Lindblom, Askistontie 48 B 2, 01680 Vantaa tai harri.lindblom@vammaisurheilu.fi  
 
Muista ilmoittaa seuraavat tiedot: 
Nimi ja osoite 
puhelin 
s-posti osoite 
Kotiseura ja tarkka tasoitus 


