ROKin (Rubiinin olutklubi) hallituksen kokous 6/2015
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14.9.2015, klo 17.00
Ravintola Rubiini
Auli Tontti (puheenjohtaja), Eija Riihimaa (sihteeri), Helka Yli-Paavalniemi (rahastonhoitaja),
Le Huang (ravintolan yhteyshenkilö), Eila Louhimies, Vesa Lindström (huvitoimikunnan
yhteyshenkilö), Jonna Määttänen (ravintolan varayhteyshenkilö).
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.59.
Todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin esityslista
Esiteltiin uusi hallituksen jäsen, Eila Louhimies. Myös Helka Yli-Paavalniemi liittyi hallitukseen.
Tiina Heinrichs on ilmoittanut puheenjohtajalle haluavansa erota hallituksesta. Hänen tilalleen
hallitukseen tuli Vesa Lindström, aiemmin huvitoimikunnassa olleena.
ROKin käteiskassassa on rahaa 82,20 € ja ROKin Danske Bankin tilillä 1506,44 €.
ROKin paitoja, eri kokoja tynnyrilogolla, tilataan porvoolaisesta Jets-Seri-firmasta yht. 100 kpl.
Palautetta tapahtumista: SI-SU-päivien anti ROKille oli yksi uusi jäsen ja yksi myyty CD-levy. Huono
sää haittasi vilkkaampaa kaupankäyntiä.
Jukka (Jusa) Heikkisen järjestämä Siltamäen ympäripyöräily sen sijaan onnistui hyvin. 10 pyöräilijää
kiersi Siltamäen. ROKin pyöräilyreissun jälkeen tarjoamat ja Honkun paistamat munkit syötiin
kaikki.
Hohtokeilaus Tapanilan Erälllä oli myös erittäin onnistunut. Lisää toivotaan.
Neppiskisa oli lystikäs, kuten aiemminkin. Varikkotarjoilu toimi hyvin.
Voittaja kisassa oli Jari Pätsikkö, kakkoseksi kurvaili Visa Ketola ja pronssia sai Satu Weiste.
Ensi vuodeksi on suunnitteilla vakioluokan lisäksi custom-luokka. Joka tarkoittanee jonkinlaista
muunneltua tai komistettua tai turhasta kamasta riisuttua autoa. Jos näin ei ole, niin ensi syksynä
nähdään mitä se on oikeasti.
Syyskauden avajaisina järjestetään grillibileet aiemmin funtsittujen sikajuhlien (sika oli sairaan
kallis!) sijaan Rubiinissa lauantaina, 3.10.2015 klo 17.00 alkaen. Samaan aikaan alkaa myös happy
hour. Ruokailu alkaa klo 18.00. Bilekortti maksaa ROKin jäsenille 10,00 € ja muille 14,00€.
Bilekortti sisältää:
possun ulkofilettä
makkaraa
salaatteja
ruokajuoman, joka on hanaolut tai -lonkero tai 12 cl viiniä
Lisäksi bileissä on bingo, arpajaiset ja tarkkuuskisa. Karaokea lauletaan illemmalla.
Jamit, jotka oli aiemmin kerrottu pidettäväksi samana iltana, perutaan.
Pyydetään Jukka (Jusa) Heikkistä päivittämään ROKin nettisivuilta siellä olevia vanhentuneita
tietoja.
Seuraava hallituksen kokous pidetään ravintola Rubiinissa, 19.10.2015, klo 17.00.
Kokous päätettiin klo 18.37.

