PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015
Aika

22.10.2015 klo 18.00

Paikka

Oikarin tila, Uurainen

Paikalla:

Holm Risto
Kolehmainen Tuula
Kuusrainen Tuomo
Lindqvist Antti
Paananen Juha-Matti
Rantakari Juha
Tarvainen Seppo
Tiusanen Matti
Toivola Katri

Kohdassa 5§:Tarja Lappalainen-Kajan
Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Jarmo Hilpinen, Nina Kivelä

11§ ajan sihteerinä toimi puheenjohtaja Juha Rantakari.

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 18.40.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen jäsenet on kirjallisesti kutsuttu 1 viikkoa ennen kokousta ja läsnä oli tarpeeksi hallituksen
jäseniä, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista seuraavin muutoksin: 13§ eteenpäin numerointi muutetiin siten, että 17§ on
14§ jne. siten, että pöytäkirja päättyy 18§:ään.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
Pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia. Hyväksyttiin pöytäkirja (LIITE 1).

5§

Ilmoitusasiat
Toko:n, Rally-toko:n ja koiratanssin hallinnointi siirtyy Kennelliitolta Palveluskoiraliitolle 1.1.2016.
Sihteerin tulee toimittaa PK-liitolle tiedot Kennelpiirimme TOKO:n, Rally-tokon ja koiratanssin
koetoimitsijoista, liikkeenohjaajista ja koulutusohjaajista.
Mauri Pehkoselle on myönnetty ylituomariemeritus arvonimi Kennelliiton toimesta. Mauri Pehkonen
on myös luopunut Toko:n ylituomari oikeuksistaan.
Keski-Suomen Kennelpiirin alueella uusia ylituomarioikeuksia on myönnetty
PK: Esko Hautala
Koiratanssi: Maija Asp

Kennelpiirin rahastonhoitaja Anu Lintula osallistuu Laukaan kansalaisopiston järjestämälle
iltakurssille yhdistyksen taloushallinnosta 27.10.2015. Kurssi ei maksa mitään.
Kennelpiirin nuorisojaosto järjestää 15.11.2015 hyväntekeväisyys match show:n, jonka tuotot
lahjoitetaan Sylva Ry:lle, joka tekee työtä syöpäsairaiden lasten hyväksi.
6§

Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset
Käsiteltiin saapuneet koeanomukset (LIITE 2.1). Hyväksyttiin koeanomukset.
Käsiteltiin saapuneet näyttelyanomukset (LIITE 2.2). Ryhmänäyttelyanomuksia oli saapunut 8 kpl,
Kennelpiirimme kiintiö on 6 kpl. Etusijalla ovat ryhmänäyttelyanomuksissa sellaiset yhdistykset,
jotka eivät osallistu Jyväskylän kansainvälisen koiranäyttelyn järjestelyihin. Hakijoista Keski-Suomen
Vinttikoirakerho Ry, Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys Ry ja Keski-Suomen Kennelkerho Ry ovat
järjestämässä Jyväskylän kansainvälistä näyttelyä.
Näyttelyohjaajat Jarmo Hilpinen ja Tarja Lappalainen-Kajan esittivät, että ryhmänäyttelyistä
karsittaisiin: 1.7.2017 Laukaa ja 22.7.2017 Laukaa, koska Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys
luopui anomuksestaan ja Vinttikoirakerho on järjestänyt vuonna 2015 sekä järjestää vuonna 2016
ryhmänäyttelyn, kun kiintiössä on ollut tilaa, toisin kuin Keski-Suomen Kennelkerho.
Päätettiin, että muut näyttelyt hyväksytään paitsi ryhmänäyttelyt 1.7.2017 Laukaa (Keski-Suomen
Vinttikoirakerho Ry) ja 22.7.2017 Laukaa (Vesikoirat Ry ja Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys Ry)

7§

Tuomari- ja koetoimitsijakortit
Käsiteltiin uudet tuomari- ja koetoimitsija kortit (LIITE 3). Hyväksyttiin kortit.

8§

Talousasiat
Rahastonhoitaja Anu Lintula tiedotti, että viime kokouksessa ilmoitetuista maksamattomista
jäsenmaksuista osa on nyt hoidettu. Lopuille on laitettu sähköpostiviestiä maksamattomasta
laskusta.
Kaikki vuoden 2015 vuoden kulut tulee maksaa tililtä ennen vuoden vaihdetta, joten jaostojen
vetäjien ja hallituksen jäsenien tulisi huolehtia tarpeelliset maksut maksuun viimeistään joulukuun
aikana.

9§

Tiedottajan asiat
Tiedottaja toivoisi, että jäsenyhdistyksille laitettaisiin tiedotetta uusista sivuista ja kysely nettisivujen
osalta. Suurin osa viesteistä laitetaan sähköpostitse, ne joilta sähköposti puuttuu laitettaisiin viesti
kirjeitse. Anu Lintula ja Nina Kivelä hoitavat tätä asiaa eteenpäin.
Nettisivuille lisätään laskuri, joka laskee nettisivujen kävijämäärän.

11§

Päivärahojenmaksu toimihenkilöille
Keskusteltiin toimihenkilöiden kulujen korvauksesta. Päätettiin, että päivärahoja ei makseta.
Työvaliokunnalle annettiin tehtäväksi valmistella hallitukselle ja edelleen vuosikokoukselle
esitettäväksi esitys kaverikoiravastaavan ja nuorisokouluttajan kulujen korvaamisesta
näyttelyohjaajien ja aluekouluttajan kulukorvausmenettelyn mukaisesti.

12§

Sähköpostitilien jatko
Sähköpostitilit ovat Keski-Suomen Kennelpiirin domain nimen alla ja tätä palvelua tarjoaa Nebula
Oy. Päätettiin lakkauttaa sopimus domain nimestä ja samalla myös toimihenkilöien sähköpostitilit

loppuvat. Siirrytään käyttämään gmail.com: in sähköposteja. Sihteeri Anu Lintula hoitaa asiaa
eteenpäin.
13§

Erotettavat yhdistykset
Vaajakosken metsä- ja kalatoverit Ry ja Keski-Suomen Luolakoirakerho Ry eivät ole maksaneet
Kennelpiirin jäsenmaksu useana vuonna ja näin voidaan katsoa, että yhdistykset eivät ole enää
Keski-Suomen Kennelpiirin jäseniä ja yhdistykset erotetaan jäsenyydestä. Yhdistyksiin ollaan oltu
etukäteen yhteydessä Sihteeri Anu Lintulan toimesta, Vaajakosken metsä- ja kalatovereihin
puheenjohtaja Pentti Toivolaan, joka ilmoitti että yhdistyksellä ei ole aikomusta maksaa
jäsenmaksuja takautuvasti. Keski-Suomen Luolakoirakerhoon 2014 vuoden aikana puhelimitse ja
2015 vuonna sähköpostitse ja yhteyshenkilö vuonna 2014 lupasi selvittää asiaa ja ilmoittaa jatkosta,
vuonna 2015 sähköpostiin ei ole tullut vastausta.
Päätettiin erottaa Vaajakosken metsä-ja kalatoverit Ry ja Keski-Suomen Luolakoirakerho Ry KeskiSuomen Kennelpiirin jäsenyydestä.

14§

Vuoden 2016 ensimmäisen kokouksen jaostonesittely
Ensimmäisen kokoukseen kutsutaan esittelemään toimintaansa pystykorvajaosto.

15§

Muut asiat
Lausunto Kennelliiton säännöistä on työvaliokunnan toimesta ja se on toimitettu Kennelliitolle. (LIITE
8)

16§

Kennelpiirille saapunut posti
- koirayhdistyksien jäsenjulkaisuja
- Tecnopoliksen tarjous kokoustiloista
Käytiin läpi Tecnopoliksen tarjous kokoustiloista. Todettiin, että tarjous on huomioitu.

17§

Seuraava kokous
Seuraava kokous on pikkujoulukokous 10.12.2015. Kokous päätettiin siirtää pidettäväksi 3.12.2015
klo 18.30

18§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Juha Rantakari päätti kokouksen klo 19.40

___________________________
Pj, Juha Rantakari

_____________________________
Sihteeri, Anu Lintula

