KÄYTTÖBÄSSETIT RY, VUÖSIKÖKÖUS
2019
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin HÄMEENLINNASSA Tiiriön ABC:n
kabinetissa lauantaina 30.3.2019 klo 11 alkaen (Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna).
Vuosikokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
Kokouksen avaus klo 11.12 ja läsnäolijoiden kirjaaminen (6 kpl).
1. Tarkastetaan valtakirjat
a. Valtakirjoja ei ollut.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja ääntenlaskijaa).
a. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Alanne, sihteeriksi Simopekka
Mäkinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mari Tilles ja Emmi
Pelttari.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
a. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden
hallitukselle.
a. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
toiminnantarkastajan lausunnon.
b. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden.
5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
a. Ylijäämä päätettiin siirtää voitto/tappio -tilille
6. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
a. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Tulo- ja menoarvioon päätettiin
nostaa jäsenten haettavien tapahtuma-avustusten yhteismäärä 500 euroon
(esityksessä oli 300e). Säännöt avustusten myöntämiseen ovat kotisivuilla näkyvissä
kohdassa Yhdistys -> Hinnasto ja edut
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
a. Jäsenmaksut päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
a. valittiin nykyinen puheenjohtaja Riikka Alanne jatkamaan tehtävässään ilman
vastaehdotuksia.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
a. Erovuoroiset jäsenet Emmi Pelttari ja Jorma Rinne valittiin uudelleen seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Outi Rajala oli erovuorossa eikä hänen tilalleen hallitukseen
valittu ketään.
b. Muut hallituksen jäsenet ovat Hanna-Mari Ahtiainen ja Simopekka Mäkinen.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
a. Suostumuksensa ovat antaneet Juhani Syrjätie (varsinainen) ja Mari Tilles (vara).
11. Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet

a. ei ole
12. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
a. ei ole.
13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää
hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.
a. ei ole
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
a. Yhdistyksen Ajomestarin palkitseminen.
i. bb ”Rafa” Invincible du Rallye Terre Courage voitti Yhdistyksen
Ajomestarin tittelin vuonna 2018. Omistajat Päivi ja Simopekka Mäkinen
Tampereelta.
b. Jorman Pystin jakaminen.
i. bb Blewvil Lets Do It voitti Jorman Pystin 2018 parhaasta ensimmäisestä
draj-tuloksesta. Omistaja Minna-Lotta Kivinen, Maarianhamina.
c. KB-spesiaalit valioruusukkeet
i. Yhdistys teetti omat ruusukkeet FI KVA ja FI JVA-tittelin saavuttaneille
koirille. Niitä jaettiin nyt ensimmäisen kerran vuonna 2018 ko. tittelin
saaneille bassetrotuisille koirille. Käytäntöä jatketaan toistaiseksi,
ruusukkeita pitäisi muutamaksi vuodeksi olla nykytahdilla.
ii. Ensimmäiset ruusukkeet saivat FI KVA bb Woodman’s Beretta sekä FI JVAt
pbgv Nightdream Jared Leto sekä gb Leonard Des Vallees Longeronnaises.
iii. Kuvia ruusukkeista löytyy kotisivuilta. Onnea kaikille voittajille!
15. Kokouksen päättäminen.
a. puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.

Vahvistamme kokouksen kulun yo. pöytäkirjan mukaiseksi.
Tampereella 2.4.2019
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