Kanta-Hämeen kanakoirakerhon hallituksenkokous 3/2019
Aika

24.5.2019 klo. 18.00 – 20.00

Paikka

Turengin Wanha Asema, Asematie 6, Janakkala

Osallistujat Esa-Pentti Lukkarinen (pj)
Timo Helén
Jyri Hänninen
Anne Pekkanen
Hanna Heinonen (siht)
Teemu Ala-Hynnilä (jäsensihteeri)
Poissa

Kari-Pekka Lassila
Mika Savolainen

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30
2. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin paikallaolijat sekä edellisen kokouksen muistio
3. Rahastonhoitajan katsaus
Rahastohoitaja esitteli kerhon taloudellisen tilanteen. Todettiin, että kerhon
taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Lammin Säästöpankin palvelut
koetaan hyviksi ja toimiviksi. Uudet kotisivut ja laskutusjärjestelmä tuntuvat
toimivan myös hyvin ja jäsenmaksuliikenne on saatu toimimaan aiempaa
paremmin.
4. Jäsenrekisterin tilanne
Käytiin läpi jäsenrekisterin tilannetta, laskutustoimintoa, päivitettiin
sähköpostiosoitteita sekä muita jäsenrekisterin hallintaan liittyviä asioita.
Päätös: Jatkossa tapahtumien, koulutusten ja jahtien järjestäjä/vastuuhenkilö
lähettää laskun osallistujille Yhdistysavaimen kautta, jolloin osallistumismaksujen
ja ilmoittautumisten seuranta on helppoa ja hallittua.

5. Kerho mitalin (huomionosoitus, kerho palkinto) uudistaminen
Nykymuotoisten kerho mitalien valmistuksessa käytettävä aihio ei ole enää
saatavilla. Tavoitteena on, että jatkossakin kerholla on käytössään kerho mitali
tai vastaava huomionosoitus jäsenten palkitsemiseksi. Kerho mitali ja sen
myöntämisen periaatteet on kirjattu yhdistyksen sääntöihin.
Päätös: Siirretään asian käsittely myöhempään hallituksen kokoukseen. Anne
Pekkanen selvittää uusien mitalien tilaamisen.
6. Talkootoiminnasta sopiminen
Riihimäen NORD koiranäyttely järjestetään 31.8 – 1.9. Kerhon vastuulla on
järjestää näyttelyn kehähuolto. Molempina näyttelypäivinä tarvitaan
kehähuoltoon 10 henkilöä. Lisäksi pe 30.8 tarvitaan talkoolaisia valmisteluihin.
Päätös:
Osallistuminen näyttelyn kehähuoltoon ja jäsenten rekrytoiminen talkoisiin
sovitaan tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa. Puheenjohtaja on
yhteydessä Tiina Patjakseen (näyttelyn yhteyshenkilö) ja selvittää tarkemmat
tiedot näyttelystä ja kerhon vastuista.
7. Kerhon viestintä ja jäsentiedottaminen
Keskusteltiin kerhon viestinnän ja jäsentiedottamisen periaatteista ja sen
avoimuudesta sekä tiedottamisen lisäämisestä. Lisäksi keskusteltiin kerhon
hallituksen kokouspöytäkirjojen avoimuudesta.
Päätös:
Jokainen tapahtuman (koulutuksen, jahdin) järjestäjä ja vastuuhenkilö viestittää
tapahtumista omatoimisesti kerhon fb-sivuilla sekä ottaa niistä kuvia, joita
voidaan hyödyntää myös kerhon kotisivuilla.
Päätös:
Hallituksen kokouspöytäkirjat pidetään julkisina.
8. Muut asiat
Metsästyskoirakoulutus syksyllä, torstaina 31.10. tai tiistaina 5.11. Koulutus
Hauholla, Uiskolassa klo 9-17.30. Kouluttajana Hundskolan Vision, Mattias

Westerlund. KHKK ry:n jäsenille ennakkoilmoittautumismahdollisuus
ensimmäiset 2 viikkoa, jonka jälkeen avoin kaikille.
9. Seuraava kokous
Hauholla Uiskolassa 25.6. klo 18.
10. Kokouksen päättäminen
Pj päätti kokouksen klo 20.40.

