SUOMEN VALKOINENPAIMENKOIRA – FINLANDS VIT HERDEHUND RY
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
PÖYTÄKIRJA
Kokousaika: 24.11.2018 klo 12:00
Kokouspaikka: Dragon chinese restaurant,
Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
Läsnä: Osallistujalista on esitetty pöytäkirjan liitteenä, liite 1
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Anu Hyvönen avasi kokouksen 12:08
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Hyvönen, sihteeriksi Riitta Kujala. Pöytäkirjan
tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Tino Jalonen ja Ilona Myyrä.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksyttiin kokouksessa kokouskutsussa päivämäärästä löydetty virhe vuosiluvun
kohdalla kirjoitusvirheeksi ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja todettiin, että lisätään viestinnän alle:
"Yhdistys pyrkii osallistumiin tapahtumiin rotu- ja yhdistysesittelyin." Muutettiin myös
yhteydenpidon alta seuraavasti, poistaen sana rotujen: "Yhteistyötä tehdään myös
muiden rotujen yhdistysten ja koira-alan yritysten kanssa. "
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma yllä mainituin muutoksin.
Hyväksyttiin esitetty talousarvio vuodelle 2019.
Pöytäkirjan liitteenä on esitetty toimintasuunnitelma (liite 2) sekä tulo- ja menoarvio
(liite 3) vuodelle 2019.
Hyväksyttiin, että liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2019 pysyvät samana kuin vuonna
2018.
6. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme (3) jäsentä erovuoroisten
tilalle sekä kaksi (2) hallituksen varajäsentä
Hallituksen jäseniksi kahdeksi (2) vuodeksi valittiin Tino Jalonen, Ilona Myyrä ja Riikka
Viinikka. Varajäseniksi valittiin Jenni Kortelainen ja Paula Söderholm.
Hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Anu Hyvönen.

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin Anita Hautamäki ja Päivi Linnasaari.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Antti Laiho.
8. Esitys Vuoden rally-tokokoira kilpailun säännöiksi 1.1.2019 alkaen
Esitys rally-tokokoira kilpailun säännöiksi on esitetty liitteessä 4.
Hyväksyttiin ilman muutoksia.
9.

Ehdotus Vuoden koira-kilpailuiden sääntöjen yhtenäistämiseksi 1.1.2019 alkaen
Poistetaan voimassaolevien Vuoden koira-kilpailuiden säännöistä maininta
Kiertopalkinnosta ja lisätään maininta, että koirat palkitaan vuosittain
kevätkokouksessa
Hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Anu Hyvönen päätti kokouksen 12:51.
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