Kanta-Hämeen kanakoirakerhon hallituksenkokous 2/2019
Aika

12.4.2019 klo. 18.00 – 20.00

Paikka

Hahkialan kartano, Hauho

Osallistujat Esa-Pentti Lukkarinen (pj)
Timo Helén
Jyri Hänninen
Kari-Pekka Lassila
Anne Pekkanen
Mika Savolainen
Hanna Heinonen (siht)
Teemu Ala-Hynnilä
Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin klo 18.18
2. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomautettavaa.
4. Rahastonhoitajan katsaus sekä maksuliikenteen periaatteista sopiminen
Kerhon tilinkäyttöoikeudet vaihdettu Anne Pekkaselle ja Esa-Pentti Lukkariselle.
Rahaston hoitajalle hankittu nyt myös nettipankkitunnukset.
Jatkossa kerholle osoitetut lasku skannataan ja lähetetään sähköpostilla Annelle,
joka hoitaa maksamisen kerhon tililtä. Huom! laskujen tulee olla osoitettu KantaHämeen Kanakoirakerholle. Anne käy läpi tämän hetkisen tilanteen maksettujen
jäsenmaksujen suhteen.
Yhteenvetona; kerhon taloudellinen tilanne tällä hetkellä hyvä.
5. Jäsenhakemusten hyväksymisprosessi ja jäsenrekisteri
Uusien kotisivujen ja jäsenrekisterin pääkäyttäjiksi on nimetty Esa-Pentti
Lukkarinen, Anne Pekkanen ja Teemu Ala-Hynnilä. Kaikki hallituksen jäsenet
pääsevät muokkaamaan kerhon kotisivuja.

Päätettiin, että jäsenhakemus lomakkeelle lisätään kohta, jossa jäseneksi
hakevaa henkilöä pyydetään lyhyesti kertomaan itsestään sekä mikä sai
kiinnostumaan Kanta-Hämeen Kanakoirakerhosta ja mitä odottaa kerhon
toiminnalta. Tätä kautta hallitus saa tietoa, mm. siitä millaista toimintaa kerhon
tulisi järjestää, jotta se palvelisi paremmin jäsenten toiveita.
Tällä hetkellä jäsenrekisterissä jäseniä 162 henkilöä. Jäsenrekisteri päivitetään
ensi tilassa, jotta jäsenmaksut saadaan lähtemään oikein. Jäsenmaksut
lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos osoitetta ei löydy
jäsenrekisteristä maksu lähtee toistaiseksi postitse kotiosoitteeseen.
Jäsenmaksu-lasku lähetetään Yhdistysavaimen kautta. Laskujen lähettämisen
hoitaa Anne Pekkanen. Jatkossa ainaisjäsenyys ei ole mahdollista, yhdistyslakiin
perustuen. Tällä hetkellä ainaisjäsen tittelillä kerhoon kuuluu yksi henkilö ja
hänet siirretään kunniajäseniin. Jäsenmaksun maksamatta jättäneet poistetaan
automaattisesti jäsenrekisteristä. Jatkossa liittymismaksu kuuluu maksettavaksi
niin varsinaiselle jäsenelle kuin perhejäseneksi liittyvälle.
6. Kerhon uudistetut kotisivut ja tapahtumakalenteri
Päätettiin, että kerhon kotisivuille lisätään ainakin koulutukset ja jahdit alaosiot,
tapahtumatietojen löytymistä helpottamaan sekä linkit osio (jäseniksi kuuluvat
kasvattajat, Kenneliitto, Saksanseisojakerho; jalostusrekisteri jne.) ja erillinen
jäsensivusto. Jokainen vastuuhenkilö päivittää tiedot tapahtumista yms. myös
kotisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin. Tarvittaessa Teemu Ala-Hynnilä voi
myös siirtää tietoja kotisivuille ja tapahtumakalenteriin. Jokainen hallituksen
jäsen ja jäsensihteeri kirjoittaa pienen esittelyn itsestään kotisivuille kuvan kera.
Teksti ja kuva toimitetaan Teemulle viikon kuluessa.
7. Kerhon viestintä ja jäsentiedottaminen
Päätettiin, että Yhdistysavaimen jäsenrekisterin kautta jäsenille lähetetään
tiedote kerhon kotisivujen ja jäsenrekisterin päivityksestä sekä siitä, että jatkossa
jäsenmaksu lähetetään sähköpostitse. Niille jäsenille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta tiedote lähetetään kirjepostitse lähetettävän jäsenmaksu
yhteydessä ja pyydetään ilmoittamaan käytössä oleva sähköpostiosoite. Jatkossa
sähköpostitse lähetettäviä tiedotteita pyritään hyödyntämään, esim.
koulutusten, jahtien yms. tapahtumien yhteydessä. Jokainen vastuuhenkilö
hoitaa oman alueensa tiedottamisen. Tiedotteiden asiat lisätään myös
kotisivujen uutiset -osioon. Tapahtuma- asiat tulee lisätä myös
tapahtumakalenteriin ja tarpeen mukaan myös kerhon Facebook-sivuille.
8. Yhteistoiminta yritysten kanssa ja niiden tarjoamat edut jäsenille
Päätettiin pyrkiä hankkimaan kerholle 1-5 yhteistyökumppania, jotka voisivat
tarjota jonkinlaisen jäsenedun. Kerho pystyy tarjoamaan yritykselle kohdennetun
mainoskanavan jäsenistölle sähköpostitse, yleisen näkyvyyden kotisivuilla sekä,

esim. jäsenkirjautumisella saataville tulevat edut. Seuraavaan kokoukseen
mennessä tehdään tiedustelut yhteistyöhön halukkaista yrityksistä.
9. Vuoden 2019 KAER-kokeet
KAER ja vesityökokeet vuodelle 2019 on anottu Kennelliiton Omakoira-palvelun
kautta. Jatkossa koeanomuksia voivat tehdä Esa-Pentti Lukkarinen, Timo Helen,
Hanna Heinonen ja Sami Salo. Haasteotteluiden kustannuksista vastaa järjestävä
kerho.
10. Kerhon sääntöjen uudistaminen sekä tietojen päivittäminen yhdistysrekisteriin
Esa-Pentti ja Anne hoitavat tietojen päivittämisen yhdistysrekisteriin. Päätettiin
järjestää erillinen hallituksen kokous syksyllä 2019 kerhon sääntöjen
läpikäymiseksi ja muutosten valmistelemiseksi vuosikokousta varten.
11. Muut asiat
Päätettiin, että Facebookissa ei julkaista hallituksen pöytäkirjoja.
Toko-treenien kokoontuminen Uiskolan parkkipaikalla, Viittakiventie 75, Hauho.
Sääolojen mukaan treenit pidetään joko hiekkakuopalla tai pellolla.
Simwayhunt jäsenetu Hahkialan Kartanolta 29.4.19. Anne laittaa tarkemmat
tiedot Facebook:iin ja kotisivuille.
12. Seuraava kokous
24.5.19 klo 18.00 Turengissa
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 21.04

