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YLEISKATSAUS
SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja jäsenmäärä on noin 1200
karavaanaria.
Vuosi 2019 on yhdistyksen 49. toimintavuosi.
.
JUHLAVUOSI 2020
SF-Caravan Saimaan Seutu ry täyttää 50v 13.6.2020.
Juhlavuoden juhlajulkaisun ja juhlavuoden eri tapahtumien valmistelu on jo
aloitettu ja jatkuu 2019-2020

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen muodostavat henkilöjäsenet ja yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää
yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus, joka päättää vuosittain
tarvittavista toimikunnista ja valitsee niihin jäsenet sekä määrittelee toimikuntien
tehtävät.
Yhdistys ja tekee yhteistyötä Laamalan kyläyhdistys ry:n kanssa ja kalastusosakaskunnan kanssa.
Yhdistys on jäsenenä Houtunsaaren tien tiehoitokunnassa.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat soveltuvin osin liiton kokouksiin ja koulutuksiin.
SF-Caravan Kymi-Saimaa yhteistoiminta-alue
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu SF-Caravan Kymenlaakso ry, SF-Caravan Kouvolan
seutu ry, SF-Caravan Sisä-Savo ry, SF-Caravan Savonlinnan seutu ry, SF-Caravan Saimaan Seutu ry.
Yhdistystämme kokouksissa edustaa puheenjohtaja ja kokouksen aihepiiriä
edustava hallituksen jäsen.
Vuoden 2019 vetovastuu on SF-Caravan Savonlinnan Seutu ry:llä.
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TALOUSASIAT
Yhdistyksen talouden suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisimman pitkä aikajana. Suuria pitkälle kantavia investointeja ja hankkeita tehdään suunnitelmallisesti.
Lainaa lyhennetään maksusuunnitelman mukaan.
Juhlavuoteen 2020 varaudutaan talousarvion selvityksen mukaan osaltaan jo 2019.
Leirintäalueen talous pidetään tasapainossa.
Tarvike- ja tarveainehankinnoissa toteutetaan välttämättömyyden ja edullisuuden
periaatetta.
Käynnistämme hakumenettelyn mahdollisuudesta saada ulkopuolista tukirahoitusta
erillisten perushankkeiden toteuttamiseksi.

YHDISTYKSEN LEIRINTÄALUE LAAMALANSAARI
Laamalansaaressa on 57 sähköistettyä caravan-paikkaa, joista rannan ja telakan paikat on varattu vieraspaikoiksi. Leikkipaikan läheisyyteen varataan paikkoja lapsiperheille. Kausipaikkamahdollisuus on ainoastaan matkailuautoille. Vuosi- ja kausipaikkasopimukseen sisältyy velvoite hoitaa hallituksen määrittelemä kesäisäntävuoro
Laamalansaaressa.
Tavoitteena on jatkaa siivoustoimintaa ulkopuolisen palkatun työntekijän kanssa.
Kesäisäntäkauden ulkopuolella siivous hoidetaan yhteisvastuullisesti kausi- ja
vuosipaikkalaisten toimesta.
Leirintäalueen toiminnasta vastaa hallituksen alainen hoitotoimikunta ja tapahtumien järjestämisestä hallituksen alainen tapahtumatoimikunta.
Alueen kunnossapitämiseksi järjestetään talkootapahtumia, joissa siivotaan huoltotiloja, sauna ja ulkoalueita, korjataan rakennuksia ja rakennelmia sekä tehdään polttopuita.
Vuoden aikana saatetaan loppuun jo perustuksiltaan valmiit vaunupaikat ja
kunnostetaan ajoväyliä.
Seuraamme alueelle mahdollisesti tulevan valokuituhankesuunnitelman
etenemistä.
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TOIMINTAVUODEN AIKANA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA KOKOONTUMISET














Laskiaistapahtuma
Pilkkitapahtuma
Yhdistyksen kevätkokous
Vappukokoontuminen
Kevätsiivoustalkoot
Juhannus Laamalansaaressa
Maakirkko (Suomenniemen alueseurakunta ja kyläyhdistys järjestäjinä)
Onkitapahtuma
Syystalkoot
Valojuhlat Laamalansaaressa
Yhdistyksen syyskokous
Pikkujoulut
Vuosi vaihtuu Laamalansaaressa

Tapaamisien yhteydessä jaetaan jäsenistölle matkailuun ja liikenteeseen liittyvää
uutta tietoa.
TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen asioista kokouksista ja tapahtumista ilmoitetaan:
Yhdistyksen internet-sivustolla www.sfcsaimaanseutu.com
Facebook´ssa SFC Saimaanseutu, Laamalansaari
SFC- Laamalansaaren ilmoitustaululla
Vuosi- ja kausipaikkalaisten sähköpostiringillä
Yleiskokouskutsut tiedotetaan lisäksi SF-Caravan ry:n Caravan-lehden sivuilla.
Uusille jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje ja Norppaseteli, joka oikeuttaa
kolmen vuorokauden yhtäjaksoiseen ilmaiseen tutustumiskäyntiin Laamalansaaressa
määräajan puitteissa.

Hallitus

