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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

YLEISTÄ
Rauman Kauppaseura on perustettu 17. syyskuuta vuonna 1897. Tuleva vuosi 2018 on Kauppaseuran 121.
toimintavuosi.
Vuonna 2018 tulee tavoitteena edelleen pitää uusien jäsenten hankintaa, mutta myös jäsenistön aktivointia
seuran toimintaan. Kauppaseuran toiminnan tulisi muodostua yhdyssiteeksi talouselämän alalla
työskentelevien tai taloudellisista asioista kiinnostuneiden henkilöiden välillä. Tässäkin suhteessa yhtenä
avainasiana on Kauppaseuran toiminnan avoin ja aktiivinen tiedottaminen.
Uudet jäsenet hyväksyy Pallolautakunta, joka voi toimia uusien jäsenten tutustuttamisessa Kauppaseuraan
ja sen eri toimikuntien toimintaan.
Kauppaseuran remontoiman Pommarin käyttömahdollisuudet ja hyödyntäminen tulee tehdä tiettäväksi
jäsenistön keskuudessa, jotta saavutettaisiin tavoite saada Pommarista tuottoja vuosittain vähintään sen
verran kuin se poistokuluina rasittaa Kauppaseuran taloutta.
YHTEISTOIMINTA MUIDEN KLUBIEN KANSSA
Yhdistyksellä on pitkät perinteet yhteistyöstä erityisesti Tampereen Kauppaseuran kanssa. Tamperelaisten
keväinen vierailu Raumalla ja meidän vastavierailumme syksyllä ovat molemmat odotettuja tapahtumia.
Lajeina ovat viime vuosina olleet biljardi, keilailu, bridge ja puttaus.
Tampereen Ammattiklubin kanssa vierailemme vuorovuosina. Vuonna 2018 menemme tamperelaisten
vieraaksi tammikuun 13. päivä.
Kuten aiemminkin, niin olemme edustettuna myös vuonna 2018 YT-Klubien vuosikokouksessa.
TOIMIKUNNAT
Biljardi
Toimikunta toimii aktiivisesti ja lähettää osanottajat YT-Klubien kisoihin. Lisäksi mainittakoon
Kinkkukärri ja Pännen Vati sekä viikoittaiset peli-illat.
Golf
Golfin harrastajien määrä on kasvanut . Golfin harrastajia riittää kesäisin ja toimintaa järjestetään

osallistumishalukkuuden mukaan. Seuraottelu Tampereen Kauppaseuran kanssa on perinteisesti
vuotuinen tapahtuma. Vuosittain pelataan myös Kauppaseuran mestaruudesta sekä osallistutaan
YT-klubien SM-kilpailuihin.
Bridge
Bridgen pelaajat kokoontuvat säännöllisesti viikoittain.

Keilailu
Keilaajia seurassa on ja seuraotteluihin saadaan aina iskukykyinen joukkue.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulun toiminta rajoittuu pelkästään pääsiäisen Pitkäperjantain tilaisuuteen.
Penkkiurheilu
Seuran tiloihin on luotu hyvät mahdollisuudet seurata monipuolista urheilua ja muuta ohjelma-antia sekä
korttihuoneessa että Pommarissa.
TALOUS
Yhdistyksen taloudesta on laadittu erillinen budjetti. Merkittävimpinä tulonlähteinä ovat jäsen- ja
liittymismaksut sekä vuokratuotot.
Kauppaseuran päätulonlähdettä eli vuokratuottoja hotellikiinteistöstä tulee hoitaa erityisellä
huolellisuudella.
Vuonna 2018 selvitetään mahdollisuus saunan rakentamiseen Kauppaseuran vuokraamalle Rientolan
kiinteistölle.
KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous marraskuun loppuun
mennessä.
Hallitus kokoontuu keskikesää lukuun ottamatta n. kerran kuukaudessa.
MUUT TILAISUUDET
Perinteisesti järjestetään elokuussa rapujuhla ja joulukuussa joulujuhla molemmat luonnollisesti
avectilaisuuksina.
TIEDOTUSTOIMINTA
Yleisistä kokouksista ilmoitetaan sanomalehti Länsi-Suomessa. Lehti-ilmoittelun lisäksi kaikista
tilaisuuksista informoidaan jäsenistöä käytettävissä olevan sähköpostiosoitteiston puitteissa.
Kotisivujen toimintaa tulee entisestään monipuolistaa jäsenistön parempaa tiedottamista ja palvelemista
silmällä pitäen. Hallituksen kokousten yhdeksi vakioasiakohdaksi vuonna 2018 otetaan viestintäasiat,
joilla mm. tarkoitetaan viestintää jäsenistölle.

