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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 20.09.2015 KLO 12.00
ABC KOLMENKULMA, TAMPERE
(Rounionkatu 140, 37150 Nokia)
1. Kokous avattu klo 12.45
2. Puheenjohtajana Elina Stauffer, sihteeri Eveliina Valtavainio, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat
Susanna Mattila ja Johanna Heikkilä
3. Läsnä Elina Stauffer, Enni Kouvalainen, Johanna Heikkilä, Piia Säteri, Anniina Laaksonen, Eveliina
Valtavainio, Anette Kujala ja Susanna Mattila. Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslista hyväksytty.
5. Muutokset hallituksessa hyväksytty:
5.1 Eroamiset hallituksesta: Enni Kouvalainen, Johanna Heikkilä ja Taina Koistinen.
5.2 Siirtymiset: Elina Stauffer siirtyy puheenjohtajasta hallituksen jäseneksi. Jenni Maijanen siirtyy
sihteeristä varajäseneksi.
5.3 Uudet hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja Anette Kujala, Varapuheenjohtaja Eveliina Valtavainio,
Taloudenhoitaja Leena Lehto, Sihteeri Anniina Laaksonen. Jäsenet: Piia Säteri ja Susanna Mattila. Varajäsen
Minna Lukinmaa.
6. Muut asiat:
6.1 Hallituksen koon muuttaminen:
Päätetty muuttaa yhdistyksen hallituksen koko kiinteästä liukuvaksi. Hallitukseen voi tästä päivästä alkaen
kuulua puheenjohtajan lisäksi kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Ennen hallituksen valintaa
kokous päättää tulevan hallituksen koosta. Näin hallituksen jäsenten lukumäärää voidaan vaihdella muun
muassa sopivien ehdokkaiden määrän mukaan.
6.2 Hallituksen hoidettavat asiat:
- Pankkitili ja pankkikortti muutokset selvitetään ja muutetaan tarpeen mukaan.
- Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitettava hallituksen muutokset.
- SSKY toimintaraha-anomus (max.500e) ensivuodelle. Soitettaan SSKY:n sihteerille ja kysytään millainen
anomuksen pitää olla. Toimitettava SSKY:lle lokakuun loppuun menessä.
- Muistutetaan maksamattomista laskuista:
Mari Dahl: 2 x huppari ja 2 x tarra
Akita yhdistykseltä kahvituskulut 15,85 e
Argentino yhdistys ei ole tilittänyt luennon voittorahoja. Asiasta kysyttävä PJ Minna Herrala.
- Yhdistys ei ole maksanut leiripaikka maksua. Soitettava ja pyydettävä lasku.
- Elina Stauffer on menossa SSKY kokoukseen 23.11.2015 Lahteen. Yhdistys korvaa matkakulut.
- Sihteerin kotiosoite päivitettävä Showlink ja SSKY tietokantaan.
6.3 Tuotemyynti:
Yhdistyksen tuotemyynnistä vastaa Susanna Mattila. Hallitus selvittää uutuustuotteiden tarpeen ja
vanhojen tuotteiden tilaustarpeet ja kilpailuttaa eri firmoja saadakseen parhaan hinta/laatusuhteen.
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6.4 Jäsenkirje:
Jäsenkirje ilmestyy ensi vuodesta alkaen vähintään kaksi (2) kertaa. Kevät/Kesä ja Syksy/Talvi. Tarpeen
vaatiessa voidaan postittaa ylimääräisiä jäsenkirjeitä.
6.5 Yhdistyksen kotisivut ja facebook:
Kotisivujen ajantasaisuudesta vastaa Piia Säteri. Sovittiin, että yhteistyökumppani sivut tarkistetaan ja
laitetaan ajan tasalle. Pyritään muuttamaan aktiivisemmiksi yhdistyksen Facebook-sivut päivittämällä niitä
tasaisin väliajoin.
6.6 Jäsen etukortti vuodelle 2016:
Päätettiin, että ensi vuodesta alkaen kaikille jäsenille postitetaan jäsenkortit, joilla saa alennusta ennalta
sovituista paikoista. Hallitus selvittää mahdollisuuksia eri firmojen kanssa etuuksista, joita voidaan tarjota
jäsenille. Näistä tehdään lista myös yhdistyksen facebook ja nettisivuille.
6.7 Match Show Porissa:
Päätettiin, että yhdistys pyrkii järjestämään kyseinen tapahtuman Porissa syksyn/talven aikana Royal Canin
Sport Centerin hallissa.
6.8 Ilvestesti (myös karhu- ja susitesti ) yhdistyksen ja D & C BaRFin järjestämänä:
Kokouksessa päätettiin, että yhdistys järjestää testitilaisuuden vielä tämän vuoden puolella Royal Canin
Sport Center hallin tiloissa. Asko Sorvo järjestää testauksen. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan 3-5 euron
alennus testistä jos yhdistyksellä on varoja. Neuvottelemme myös Asko Sorvon kanssa mahdollisesta
lahjakortista arvottavaksi jäsenien kesken testaukseen.
7. Jäsenten palkittavat koirat:
Yhdistyksen hallitus päättää vielä tämän vuoden sisällä, mitä uudistuksia otetaan jäsenten koirien
palkitsemiseen. Eniten kannatusta sai Vuoden aktiivisin koira, Vuoden veteraani, Vuoden pentu ja Vuoden
kasvattaja. Sovittiin että mietitään millä kriteereillä palkinto annetaan ja mikä palkinto on. Selvitetään mitä
muilla yhdistyksillä on ja otetaan parhaita ideoita käytäntöön omassa yhdistyksessämme.
8. Kokous päätetty klo 15.00

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset
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Anniina Laaksonen

