Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
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Kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös vuodelle 2016, vuosikertomus 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta
2016
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2016 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
toimikaudesta kevät 2016–kevät 2017
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
8. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri toimikaudelle kevät 2017–kevät 2019 sekä muut
hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2017–kevät 2018
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle (2017) ja heille kaksi varamiestä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10A. Vuosien 2015–2016 tilinpäätöksen ylijäämän käyttö
Hallitus ehdottaa vuosina 2015 ja 2016 kertyneen ylijäämän käyttämistä jäsenten hyväksi SGY:n 25vuotisjuhlavuonna 2019. Hallituksessa on esitetty kertyneen ylijäämän käyttämistä vähintään osittain
tapahtuman tai retken järjestämiseen tai jonkinlaisen jäsenlahjan antamiseen yhdistyksen jäsenille.
10B. Vastuuvapauden myöntäminen toimikauden 2011–2012 hallitukselle
Yhdistyksen 21.4.2012 Espoossa järjestetyn sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksellä jätettiin
vastuuvapaus myöntämättä toimikauden 2011–2012 hallitukselle. Kokouksessa esitetyssä
toiminnantarkastuslausunnossa kehotettiin harkitsemaan tarkoin vastuuvapauden myöntämistä
hallintopuutteiden johdosta, sillä hallituksen kokousten pöytäkirjoja vuodelta 2011 ei ollut
toiminnantarkastajien saatavilla toiminnantarkastusvaiheessa.
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VUOSIKERTOMUS 2016

Vuosikertomus 1.1.–31.12.2016
1. Kokoukset
Vuonna 2016 järjestettiin kaksi yleiskokousta: kevätkokous Klaukkalassa 16.4.2016 ja syyskokous Klaukkalassa
20.11.2016.
Toimikauden 2015–2016 hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä neljä (4) kertaa: sähköisiä kokouksia pidettiin
kolme (3) 21.1.2016, 29.2.2016 ja 10.4.2016 sekä yksi (1) live-kokous Klaukkalassa 16.4.2016.
Toimikauden 2016–2017 hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä kuusi (6) kertaa, jotka olivat kaikki sähköisiä
kokouksia: 24.4.2016 (järjestäytymiskokous), 11.5.2016, 3.8.2016, 8.9.2016, 31.10.2016 ja 7.12.2016
Kokoustiloista ei aiheutunut vuonna 2016 kuluja yhdistykselle eikä hallituksen kokousmatkakuluja korvattu.
2. Jäsenistö
Jäsenmäärä oli vuoden 2016 loppuun mennessä 109 jäsentä, joista 62 varsinaista jäsentä, 11 nuorisojäsentä, 9
ainaisjäsentä, 9 kunniajäsentä, 6 perhejäsentä, 2 kannatusjäsentä ja 10 ulkomaalaista kunniajäsentä. Vuonna
2016 yhdistykseen ei kuulunut yhteisöjäseniä.
Jäsenmaksut vuonna 2016 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa,
ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa.
3. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä ja tilikirjanpidosta 2016.
4. Toiminta
4.1. Näyttelyt
23.1.2016 Gaalanäyttely, Lahti, SGY
16.4.2016 Double Spring Winner, Klaukkala, SGY
18.6.2016 Kesäyönäyttely, Jalasjärvi, SGY & SNL
15.10.2016 Yhteisnäyttely, Salo, SGY & SNL & SHY
19.11.2016 Pikkujoulunäyttely, Klaukkala, SGY
4.2. Muu toiminta
9.1.2016 Virallisten tuomareiden päivät
23.1.2016 Gaalajuhla, Lahti, SGY
20.8.2016 Esittelypäivä, Lemmikkiliike Kullanmuru, Kerava, SGY
19.11.2016 TOA, Klaukkala, SGY
20.11.2016 Pet-tuomari- ja kasvattajapäivät, Klaukkala, SGY
11-12/2016 Virtuaalinäyttely
4.3. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa vuodessa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden sekä kaksi (2) sähköistä
Aavikkorumpu-jäsenlehteä yhdistyksen kotisivujen jäsensivuilla. Toinen painetuista jäsenlehdistä julkaistiin myös
sähköisenä versiona. Yhdistys ylläpiti kotisivuja ja jäsenrekisteriä Yhdistysavaimen palvelussa. Yhdistyksellä oli
myös oma Facebook-ryhmä, joka muutettiin elokuussa 2016 tykkäyssivuksi. Yhdistys piti omaa nettiblogia
Wordpress-palvelussa ja palstaa Gerbiili.info-keskustelufoorumilla.
5. Tiedottaminen
5.1. Ulkoinen tiedottaminen
Tapahtumista lähetettiin mainoksia lehtiin, internet-palstoille, sosiaaliseen mediaan ja jaettiin paperimainoksia
tapahtumavastaavien toimesta. Hallitus hoiti tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Yhdistys ylläpiti
neuvontapuhelinta, SGY ry:n Facebook-ryhmää (23.8.2016 saakka) ja -tykkäyssivua (23.8.2016 alkaen),
nettiblogia sekä omaa palstaa Gerbiili.info-keskustelufoorumilla.
5.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenlehtien, jäsenrekisterin, sähköpostin ja kotisivujen kautta. Sääntömääräisten
jäsenkokousten kutsut julkaistiin jäsenlehdissä 1/2016 ja 3/2016.
6. Jäsentuotteet
Yhdistys jatkoi Torirumpu-jäsentuotteiden postimyyntiä (vuoden loppuun) ja myyntiä näyttelyissä.
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TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2017

Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2017
Yhdistyksen tarkoituksena on gerbiili-, hyppymyyrä-ja degutietouden sekä harrastuksen ylläpitäminen ja
kehittäminen jäsenistönsä keskuudessa. SGY ry on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alainen lajia harrastava
yhdistys.
1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
1.1. Kokoukset
Toimikauden aikana järjestetään tarvittava määrä yleiskokouksia, joista kevätkokous on 22.4.2017 Helsingissä ja
syyskokous hallituksen määräämänä päivänä syys–joulukuussa näyttelyn tai muun yhdistyksen järjestämän
tapahtuman yhteydessä. Vuosikokouspaikkojen tulee olla vuokrattomia kokousten osalta. Hallitus kokoontuu
jatkossa tarvittaessa. Hallituksen kokousmatkakuluja ei makseta eikä kokouspaikoista saa koitua menoja
yhdistykselle.
1.2. Jäsenistö
Jäsenmäärä pyritään pitämään suunnilleen ennallaan vuonna 2017. Jäsenmaksut vuonna 2017 ovat: varsinainen
jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja
yhteisöjäsen 25 euroa.
2. Talous
Taloudellinen tilanne ilmenee tulo- ja menoarviosta. Varallisuuden hoitoon ja taloudellisen tasapainon säilymiseen
kiinnitetään kuluvana kautena tarkasti huomiota toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa. Tapahtumia järjestettäessä
pyritään pääsääntöisesti kattamaan tapahtumasta koituvat kulut tapahtumasta saatavilla tuotoilla. Hallituksen
kokouksista ei tule koitua menoja yhdistykselle.
3. Toiminta
3.1. Tapahtumat
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2017 aikana tapahtumia toiveiden, tarpeiden ja järjestämismahdollisuuksien
mukaan.
3.2. Näyttelyt
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2017 aikana 3–9 näyttelyä järjestämismahdollisuuksien mukaan.
3.3. Muut
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2017 aikana toiveiden, tarpeiden ja järjestämismahdollisuuksien mukaan muita
tilaisuuksia, esimerkiksi kasvattaja- ja tuomaripäiviä, kursseja, koulutuksia, tapaamisia ja messuedustuksia.
3.4. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee kaksi (2) kertaa vuodessa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden (numerot 1 ja 4) ja kaksi (2) kertaa
sähköisen Aavikkorumpu-jäsenlehden (numerot 2 ja 3) sekä ylläpitää kotisivuja, yhdistyksen Facebook-tykkäyssivua
ja blogia. Muuta julkaisutoimintaa yhdistys ylläpitää mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.
4. Tiedottaminen
4.1. Ulkoinen tiedottaminen
Tapahtumista lähetetään mainoksia lehtiin, sosiaaliseen mediaan, internet-palstoille ja jaetaan paperimainoksia
tarvittaessa. Hallitus hoitaa tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Ylläpidetään neuvontapuhelinta,
yhdistyksen Facebook-tykkäyssivua ja muita ulkoisen tiedottamisen välineitä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.
4.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidetaan jäsenlehden, jäsenrekisterin, sähköpostiviestien, kotisivujen ja Gerbiili.infokeskustelufoorumin kautta. Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään jäsenlehtien mukana yhdistyssääntöjen
edellyttämällä tavalla.
5. Jäsentuotteet
Jäsentuotteiden postimyynti on päättynyt syyskokouksen päätöksellä 31.12.2016. Torirumpu-jäsentuotteiden myyntiä
jatketaan näyttelyissä ja muissa yhdistyksen tapahtumissa.
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Kevätyleiskokous, Helsinki 22.4.2017

Tulo-/menoarvioehdotus 2017
TULOT
YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut
- oheiskisat
- buffet ja info
Jäsentulot
- jäsenmaksut, jäsentuotteet
- jäsenlehden mainokset
- Gaala
Rekisteröintitulot
Sekalaiset tulot
Hallinto-/toimistotulot

ARVIO 2017
3600
1700

MENOT
YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- palkinnot, vuokrat
- matkat, ruoat
- kaavakkeet jne.
Jäsenmenot
- jäsenlehti, verkkosivut
- kurssit, juhlat, messut
- jäsentuotteiden hankinta
- SKJL ry:n jäsenmaksu
Rekisteröintimenot
Sekalaiset menot
- gaala, julkiset kokoukset, teemapäivät
- eläinten ruumiinavaustuet jne.
Hallinto-/toimistomenot
- pankin palvelumaksut
- vakuutus
- neuvontapuhelin
- toimistotarvikkeet
- kirjekuoret, postitusmaksut
- kirjanpidon kulut

ARVIO 2017
-3600
-1700

Yli-/alijäämä

1500

400
0
0

-1300

-50
-50

-500

ARVIO 2017
00,00
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Tulo-/menovertailu 2015–2017

Tilinpäätös vuonna 2014 oli -66,18 € alijäämäinen

Tilinpäätös vuonna 2013 oli +902,23 € ylijäämäinen

Kevätyleiskokous, Helsinki 22.4.2017
Tilinpäätös vuonna 2012 oli +2348,29 € ylijäämäinen

TULOT
YHTEENSÄ
Näyttelytulot
- ilmoittautumismaksut, luettelomaksut
- silppurikisat
- buffetti ja info
Jäsentulot
- jäsenmaksut
- mainokset
- Torirumpu
Rekisteröintitulot
Sekalaiset tulot
- Gaala (v.2016-2017 osalta jäsentuloissa)
- kasvattajakokeet
- SKJL:n avustukset jne.
Hallinto-/toimistotulot

ARVIO 2015
3300
1700

TOTEUTUNUT 2015
3867,30
1838,50

ARVIO 2016
3750
1700

TOTEUTUNUT 2016
4017,47
1902,47

ARVIO 2017
3600
1700

1200

1629,80

1500

1483,00

1500

200
200

399,00
0,00

300
250

632,00
0,00

400
0

0

0,00

0

0,00

0

MENOT
YHTEENSÄ
Näyttelymenot
- palkinnot, vuokrat
- matkat, ruoat (sis. Gaalan 2016 ruoat)
- kaavakkeet jne.
Jäsenmenot
- kurssit, juhlat
- jäsenlehti, verkkosivut
- jäsentuotteet
Rekisteröintimenot
Sekalaiset menot
- julkiset kokoukset, teemapäivät
- eläinten ruumiinavaustuet jne.
Hallinto-/toimistomenot

ARVIO 2015
-3300
-1550

TOTEUTUNUT 2015
-2668,45
-1149,66

ARVIO 2016
-3750
-1700

TOTEUTUNUT 2016
-2502,61
-1062,00

ARVIO 2017
-3600
-1700

-1300

-1120,07

-1400

-979,46

-1300

-50
-50

-19,58
-0,00

-50
-200

-0,00
-0,00

-50
-50

-350

-379,14

-400

-461,15

-500

ARVIO 2015
0,00

TOTEUTUNUT 2015
+1198,85

ARVIO 2016
0,00

TOTEUTUNUT 2016
+1514,86 €

ARVIO 2017
0,00

Yli-/alijäämä

Toiminnantarkastuskertomus
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Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n jäsenille
Olemme tarkastanut Suomen Gerbiiliyhdistys ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1-31.12.2016.
Yhdistyksen hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää
•
•
•
•

Vuosikertomuksen 2016
Tuloslaskelman 2016
Taseen 2016
Kirjanpidon ja tositteet 2016

liitetietoineen.
Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen
toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.
•
•

Olemme lukeneet yhdistyksen kokousten ja hallituksen pöytäkirjat.
Olemme tarkastaneet kirjanpidon pankkitilien saldojen yhtäpitävyyden pankin tiliotteisiin.

Suorittamamme tarkastuksen perusteella toteamme seuraavat tarkastushavainnot:
•
•
•

Kirjanpidosta ilmenevät tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle ja ne on merkitty kattavasti
kirjanpitoon.
Olennaiset tuotto- ja kuluerät on jaksotettu tilinpäätöksessä oikein.
Hallinnolle maksetut palkkiot ja kulukorvaukset ovat päätösten mukaiset.

Tarkastuksessa emme ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia
tai sääntöjä olisi rikottu.
Lausuntona esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltamme tilivuodelta.

Siuntiossa 10.4.2017

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastaja

Minna Koivu

Lauri Koivu

