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Hallitus / Järjestäytymiskokous

Aika: 25.4.2017 klo 18:00
Paikka: Modeo-myymälä, Schaumanin puistotie 10, 40100 Jyväskylä

Osallistujat:
Pertti Saarenketo pj
Virpi Fabritius siht.
Annamari Pirinen
Ari Linja-aho
Kalle Nummelin
Samuel Uusitalo
Keijo Pekkarinen
Kullervo Mansikkala
Juha Möttönen

paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
poissa
paikalla
poissa
paikalla

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkistus sähköpostitse. Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköpostitse
hallituksen jäsenille luettavaksi ja kuitattavaksi.
5. Yhdistyksen varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajana jatkaa Kalle Nummelin.
6. Yhdistyksen sihteerin valinta
Sihteerinä jatkaa Virpi Fabritius.
7. Yhdistyksen rahastonhoitajan valinta
Rahastonhoitajana jatkaa Riikka Vehkaoja.

.

8. Muut asiat
•

•

•

•
•

•

•

Kesäpäivät 2017
o Sunnuntaina 18.6 klo 11:00 Leppälahti Eräkeskus. Pertti tarkistaa,
että tila on vapaa ko. ajankohtana ja varaa sen.
o Annamari ja Virpi suunnittelee ohjelmaa.
o Ideointi sähköpostin välityksellä.
Idän lohkon valintakoe 7-8.10.2017
o Saatujen tarjousten perusteella on tarkastelu eri vaihtoehtoja
kilpailun keskuspaikaksi.
o Paikaksi valikoitui Multamäki Laukaassa. Ruokapalvelut ostetaan
pitopalvelulta.
Jyväskylän KV-näyttely 14-15.10.2017
o Talkooväkeä tarvitaan, mutta näyttely on vuonna 2017 niin
hankalassa ajankohdassa metsästyksellisestä näkökulmasta
katsoen (linnustus käynnissä, hirvestys alkaa), että järjestysmiehet
on mitä todennäköisimmin ostettava yhdistyksen ulkopuolelta.
Keskusteltiin, että järjestysmiesten ostoon käytettävä summa on
viikonlopun ajalta 1000€. Annamari tiedustelee saisiko
Rutalahdesta 10-20 hlöä järjestysmieskortillista henkilöä näyttelyyn.
Yhdistyksen sääntöasia
o PRH:lta tulleet säännöt on hyväksytyt ja nyt voimassa olevat.
o Päivitetään uudet säännöt yhdistyksen nettisivuille.
Luonnetestit karhukoirille
o Keijo on selvittänyt mahdollisuutta testin järjestämiselle.
Testipäivän järjestäminen on hidasta anomusten ja tilavarausten,
sekä tuomareiden saamisen vuoksi, joten tavoitellaan tapahtumaa
maaliskuulle 2018. Keijo valmistelee asiaa edelleen.
SPJ-päivät Kannonkoskella.
o Muistutetaan vielä jäseniä PEVISA-tarkastuksesta, jossa on vielä
tilaa. Sekä SPJ, että Puna-mustat tukevat täällä tehtyä PEVISAtarkastusta 20€ kumpainenkin (etu jäsenille siis 40€).
Jäsenasiat 2017:
o uusia jäseniä 2017 kaudelle 5 kpl.
o Rekisteristä on 03/2017 poistettu 2016 jäsen maksun maksamatta
jättäneet jäsenet yht. 4 kpl.
o Korjattu/poistettu tupla-jäsenyys
▪ Yksi henkilö on ollut jäsenrekisterissä kahdella eri
sukunimellä.
o Sihteeri tarkistaa jäsenmaksutilanteen toukokuun aikana ja lähettää
muistutuslaskut.
o LINT- ja HIRV-koepöytäkirjat, maastokortit ym. koemateriaali
tulevalle kaudelle
▪ Sihteeri tilaa keskitetysti kokeissa tarvittavia papereita.
Koepapereita voi myös tilata myös kokeen järjestäjä ja
laskuttaa sitten yhdistystä.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous toimitetaan sähköpostikokokouksena.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00

Jyväskylässä 25.4.2017

Virpi Fabritius, sihteeri

