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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
Pöytäkirja tarkistetaan sähköpostikuittauksella.
5. Jyväskylän kansainvälisen näyttelyn sääntöjen hyväksyminen ja yhdistykselle
tuloutettava tulos vuodelta 2015
Käytiin läpi uusi sääntöehdotelma. Alla listattu muutosehdotukset:
pykälä 5. ehdotetaan muutettavan: ’...jaetaan järjestäville yhdistyksille
näyttelytoimikunnan päätöksen mukaisesti yhtä suuri osuus näyttelyn tuloista…’
pykälä 10. ehdotetaan muutettavan: ’ Mikäli 2/3 yhdistyksistä katsoo…’

Puheenjohtaja kertoi, että Jyväskylässä marraskuussa 2015 olleen KV-näyttelyn
kokonaistulos on ollut erityisen hyvä ja tuloksesta Puna-Mustille tilitettävä summa on
merkittävästi suurempi, kun aikaisempina vuosina saatu.
Pertti ehdotti, että jatkossa näyttelytalkooväelle kutsuttaisiin koolle jo ennen näyttelyä.
Tässä tilaisuudessa kerrottaisiin tarkemmin talkootöistä ja jaettaisiin tehtävät, vastuut ja
velvollisuudet mukana olijoille.

Päätettiin, että Puna-mustat yhdistys tukee kaikkien Jyväskylän KV-näyttelyn talkoissa
mukana olleiden jäsenten koe-/näyttelyosallistumismaksuja seuraavasti: 1 päivä talkoita
(min. 6h) = max. 50 eur. ilmoittautumismaksu. Tuki maksetaan maksukuitteja vastaan.

6. Eräkummi-toiminta
Päätettiin osallistua eräkummi-koulutukseen ja liittää siihen liittyvä tietopaketti/koulutus
osaksi kesätapahtumaa. Tavoitteena on saada lisää uusia, myös nuoria harrastajia.
Ehdotettiin, että järjestettäisiin syksyllä ns. näytösluontoisia Eräkummi-kokeita LINT ja
HIRV-puolella. Eräkummi-koe voisi olla kestoltaan lyhyempi, esim 2 h. ja sen tarkoitus on
opastaa ja kertoa toiminnasta.
7. Kesätapahtuman suunnittelu
Tapahtuman ajankohdaksi päätettiin elokuun alku => Elo-tapahtuma.
Paikka: Ehdotettu Äijälän seurantaloa Laukaa. Virpi varmistaa tämän.
Aika: la 6.8.2016, klo 12:00
Sovittiin, että Annamari ja Virpi alkavat organisoida elo-tapahtumaa.
Jäseniltä on pyydetty ideoita ja toiveita tapahtuman aikaan, paikkaan ja sijaintiin liittyen,
mutta ehdotuksia ei ole tullut. Hallituksen ehdotuksia sisällöstä:
 eräkummi koulutus
 näyttelytreenit
 lapsi-koira match-show
 pienimuotoinen luento/paneelikeskustelu metsästyskoiran ruokinta ja terveys.
 koiratutka-asia
 jne
Arpajaispalkintojen keruu käynnistetään jäsenistön keskuudessa.

8. Jäsenasiat
Uusia jäseniä tammi-huhtikuu 2016 4 kpl.
Eronneita jäseniä tammi-huhtikuu 2016 2 kpl.
Jäsenmaksutilanne tarkistetaan toukokuun aikana ja muistutuslaskut lähetään.

9. Muut asiat
Järjestysmieskoulutuksen pitäisi saada edelleen osallistujia. Järjestysmieskurssin
kustannukset ohjataan näyttelytoimikunnalle, edellisten pöytäkirjapäätösten mukaisesti.
Hallitus/Keijo selvittää, voisiko koulutusta järjestää jo toukokuun 2016 aikana niin, että se
olisi räätälöity meidän yhdistykselle.
Päätettiin, että Puna-mustat yhdistys tukee kaikkien järjestysmieskurssin käyvien (uusien
korttien hankinta ja olemassa olevien päivittäminen) jäsenten koe- /
näyttelyosallistumismaksuja seuraavasti: suoritettu kurssi/järjestysmieskortti = 1x max. 50
eur. koe-/näyttely ilmoittautumismaksu. Tuki maksetaan, kun järjestysmieskortti on
voimassa.
Perustetaan yhdistyksen LINT ja HIRV CUP-kilpailu. Voittaja on kuluvan kauden kolmen
kilpailun parhaan yhteistuloksen saanut koirakko. Kaksi koetuloksista tulee olla saavutettu
Keski-Suomen kennelpiirin alueella olevista kokeista, yksi tulos voi olla toisaalla hankittu.
Tarkemmin säännöt tulevat esiin yhdistyksen nettisivuille kesän aikana. CUP-voittajien
palkintoihin on varattu 300 € / LINT ja 300 € / HIRV.

Päätettiin, että seuraavassa vuosikokouksessa palkitaan myös yhdistyksen Aktiivinen
toimija. Palkintoon määritettiin summa 200€.
Ehdotettiin ja päätettiin, että järjestetään taas VAHI-jälkitreeni.

10. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokouspäivä ja aika päätetään myöhemmin, syksyn alussa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30

Jyväskylässä 27.4.2016
Sihteeri Virpi Fabritius

