PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015
Aika

03.12.2015 klo 19.00

Paikka

Ruotsulanhovi, Turkinkyläntie 74, 42100 JÄMSÄ

Paikalla:

Holm Risto
Kolehmainen Tuula
Kuusrainen Tuomo
Lappalainen- Kajan Tarja
Paananen Juha-Matti
Paananen Mika
Rantakari Juha
Rönkkä Jaakko
Tarvainen Seppo
Tiusanen Matti
Toivola Katri

Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Jarmo Hilpinen, Nina Kivelä,
Kati Taipale, Jessica Varjonen, Jari Paananen, Kaija Lepoaho, Pertti Saarenketo

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 19.57

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, lisättiin kohta 15§ Seuraavan kokouksen jaoston esittely.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on laitettu sähköpostitse hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
Pöytäkirjaan ei tehty muutoksia. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin (Liite 1).

5§

Ilmoitusasiat
Kennelliitto on hyväksynyt uudeksi ylituomariksi Elina Kylmälän Keuruulta (MEJÄ).
Kennelliitto on nostamassa valtakunnallisten Kilpa-, Haukku-, ja Hirvenhaukut kokeiden
osallistumismaksuja. Asia otettava huomioon jaostojenbudjetteja kootessa.
28.7 pöytäkirjaan tehty muutos 7§ tehty korjaus ylituomari puoltoihin Raimo Pitkämäki korjattu
Rauno Pieksämäeksi (LINT).

6§

Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset
Omakoirassa on haettu kahta arvokoetta (Liite 2). Jaoston vetäjältä on kysytty mielipidettä, hän
puolsi kokeita. Päätettiin puoltaa kokeita (Liite2).

7§

Tuomari- ja koetoimitsijakortit
Käytiin läpi uudet/uusitut kortit (Liite 3). Päätettiin hyväksyä kortit.

8§

Talousasiat
Käytiin läpi syyskuunloppuun asti koostettu tuloslaskelma.

9§

Tiedottajan asiat
Kennelpiirin nettisivuille ei pystytä asentamaan kävijä laskuria. Kuitenkin tiedottajalle ja sihteerille
tulee kuukausittain kävijä raportti ja se voidaan jakaa hallituksen jäsenille. Tiedottaja laatinut
kävijäkysely lomakkeen ja sen työstämistä jatketaan.

10§

Koira Expo 2016
Sihteeri on kysynyt halukkaat lähtijät sähköpostitse. Koira Expoon ilmoittautuivat mukaan Juha
Rantakari, Tuomo Kuusrainen, Tarja Lappalainen-Kajan, Jarmo Hilpinen, Mirva Kakko ja Nina
Kivelä. Päätettiin ilmoittaa halukkaat henkilöt mukaan. Sihteeri on hoitanut ilmoittautumiset ja
varannut halukkaille lentoliput.

11§

Vuosikokous 2016
Päätetiin pitää kokous 17.3.2016 klo 19.00. Valtakirjojen tarkistus klo 18.00-18.45.Varalla
31.3.2016. Paikaksi kysytään AMK, Rajakatu 35, Jyväskylä.

13§

Tappisarvikokeen avustus anomus
Kyseisen kokeen avustus puuttuu hirvikoirajaoston budjetista. Hirvikoirajaosto on käsitellyt asian ja
hyväksynyt hakemuksen. Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että koe ei ole ns. virallinen
mestaruuskoe mutta kuitenkin valtakunnallinen kisa, tällaisiin kisoihin ei ole avustus ohjeistusta.
Ohjeistus laaditaan työvaliokunnan toimesta seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.
Ajokoirapuolella on esim. Naisten Kilpa, jolle aikaisemmin on myönnetty 300 € avustusta, nykyisin ei
enää myönnetä. Todettiin, että avustusten tulee olla tasapuolisia. Esitettiin, että avustusta ei
makseta. Esitys vedettiin pois. Esitettiin, että maksetaan avustusta 300 €. Päätetiin, että
Tappisarvikokeelle myönnetään 300 € avustusta ja työvaliokunta valmistelee avustusohjeistuksen
epävirallisia, mutta valtakunnallisia kokeita varten.

14§

Ajokokeiden piiriottelun avustus anomus
Ajokoira jaostolle tullut pyyntö avustaa kennelpiirien välistä piiriottelua, jonka tänä vuonna on
järjestänyt Keski-Suomen Ajokoirayhdistys. Otteluun on budjetoitu ajokoirajaoston budjetissa 300 €.
Budjetti ei kuitenkaan ole riittänyt kokeen järjestelyihin vaan budjetti on ylitetty 180 €. Keskusteltiin
aiheesta. Todettiin, että kokeen järjestäjän tulisi vastata kuluista mutta kyse on Kennelpiirin
järjestämisvastuulla olevasta ottelusta ja Keski-Suomen Ajokoirajärjestö vain vastannut kokeen
käytännön järjestelyistä. Avustus summat ovat määritelty aikaisemmin mutta ajan myötä, kulut ovat
kasvaneet. Toivottiin korotuksia avustuksiin. Ehdotettiin, että myönnetään 180 € avustus
ajokokeiden piiriottelulle. Päätettiin, että maksetaan 180 € lisäavustus ajokokeiden piiriottelulle.

15§

Seuraavan kokouksen jaostonesittely
Seuraavaan kokoukseen kutsutaan esittelemään toimintaansa kanakoirajaosto.

16§

Muut asiat
Piirinansiomerkki malli on valittu työryhmässä. Käytännön valmisteluita jatketaan.
Kennelliiton valtuusto on päättänyt hankkia uudet toimitilat Kennelliitolle.

17§

Kennelpiirille saapunut posti
- koirayhdistyksien jäsenjulkaisuja.
Käytiin läpi posti.

18§

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 21.1.2016 klo 18.00, Oikarissa, vanhalle puolelle.

19§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Juha Rantakari päätti kokouksen klo 21.03

_________________________________
Pj, Juha Rantakari

___________________________________
Sihteeri, Anu Lintula

