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Hyvää alkanutta vuotta 2012

Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lauantaina 25.02.2012
Kärkölässä, Koiviston Fasaanitilalla alkaen klo 16.00. Osoitteessa:  Koivistontie 283, 16540 Mertie

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa tullaan tekemään mm. useita henkilövalintoja 
hallitukseen. Asialista liitteenä. Tervetuloa vaikuttamaan! 

Kerhomitalit Onko koirasi saavuttanut viimevuoden aikana valionarvon, tai KAER, KATU, 
KAME tai KAKE kokeessa ykköspalkinnon? Mikäli näin on etkä ole vielä laittanut anomusta 
kerhomitalin saamiseksi, sinulla on 12.02. asti vielä aikaa ilmoittaa koirasi tiedot sähköpostilla 
osoitteeseen aaltosylvi@gmail.com. Koiran nimi, rekisterinumero ja saavutettu tulos riittävät. 
Kerhomitalit jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. 

Päätösjahti Tämän kauden päätösjahti järjestetään 25.02.2012 Kärkölässä, Koiviston Fasaanitilalla. 
Kokoontuminen 25.02. klo 9.00 Osoitteessa: Koivistontie 283, 16540 Mertie. 
Lumitilanteen takia osallistumismäärä on rajoitettu. Osallistumismaksu 50e( Sis.Ruokailun) 
maksetaan kerhon tilille 568000-4243962, 25.02 mennessä. Maksukuitti on esitettävä jahtipaikalla. 
Ilmoittautumiset Jahtivouti Pete Huhtalalle puh.no.040-5846821-
PÄÄTÖSJAHTI on tarkoitettu kaikille jäsenille. Ne jäsenet jotka ovat syksyn talkoista ansainnut 
ilmaisen ”juoksutuksen” ja ei ole vielä käyttänyt sitä, niin heille jahti on ilmainen myös ruoka 
kuuluu siihen. Joten kaikki joukolla mukaa viettämään jahti päivä iloisessa seurassa. Jahdin ja 
ruokailun jälkeen aloitamme siis välittömästi vuosikokouksen 2012.

Tulevaa toimintaa Tulevasta toiminnasta tottelevaisuuskoulutus alkaa heti keväällä, 
Kevät/kesäpäivät ovat suunnitteilla. Näistä tiedottaa vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus. Viime 
kesänä mukavasti onnistunut ja hyvän vastaanoton saanut vesityöleiri tullaan järjestämään jälleen 
kesäkuussa, tarkemmat tiedot, kouluttajat, paikka ym. leiristä seuraavassa jäsenkirjeessä ja kerhon 
nettisivuilta. Tulemalla vuosikokoukseen ja siellä antamalla äänesi kuulua pääset vaikuttamaan 
kerhon toimintaa ja tuleviin tapahtumiin.

Talvisin Terveisin
Sami 



        Jäsenkirje 1 / 2012
          Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry.         

KANTA-HÄMEEN KANAKOIRAKERHO R.Y.

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous 25.02.2012 Klo 16.00
Koiviston Fasaanitila, Kärkölä
Koivistontie 283, 16540 Mertie.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Aloituspuhe

3. Jaetaan ”Vuoden Koira” ja Vuoden lupaus”- Kiertopalkinnot sekä kerhomitalit

4. Valitaan kokoukseen Puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja 
ääntenlaskijat (2)

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

7. Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle

9. Vahvistetaan vuoden 2012 toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä 
jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet.

10. Valitaan hallituksen puheen johtaja ja kaksi jänentä erovuoroisten tilalle sekä
jäsensihteeri ja rahastonhoitaja

11. Valitaan tilintarkastaja , sekä varatilintarkastaja

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen


