PÖYTÄKIRJA
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 20.2.2016 klo 17:00
alkaen Hotel Scandic Rosendahl Pyynikintie 13, 33230 Tampere

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.20.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johan Juslin, sihteeriksi Paula Valakari ja pöytäkirjantarkastajiksi
Kirsi Pusin ja Kati Dillard (jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina).
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla
22.12.2015.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin vuosikertomus, joka hyväksyttiin pienin korjauksin (LIITE 1).
6. Esitettiin tilinpäätös (LIITE 2) ja tilintarkastajien lausunto (LIITE 3).
7. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Esitettiin hallituksen sääntömuutosehdotus kohtaan Jäsenet § 4:
Voimassa oleva § 4:
Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt joko vuosi-, ainais-, kannattaja-, kasvattajan liittämiä - tai
kunniajäseniä.
Vuosijäsen on täyden jäsenmaksun maksava yhdistyksen jäsen, joka suorittaa jäsenmaksun
kalenterivuosittain.
Ainaisjäsen on jäsen, joka maksaa jäsenyytensä kertasuorituksena eliniäkseen. Ainaisjäsenmaksun suuruus
on 10 x kulloinkin voimassa oleva vuosijäsenen maksu.
Kannattajajäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa elävä henkilö.
Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön suostumuksella liittämä
henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden, josta hallituksen on tehtävä erottamispäätös tai
muutettava ne anomuksesta tai suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.
Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on
erityisen ansiokkaasti toiminut rotujen hyväksi tai edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.
Vuosi-, kannattaja- ja kasvattajan liittämän jäsenen vuosimaksut päätetään vuosikokouksessa.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroavansa yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi
erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksunsa.
Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai
hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen
hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.
Erottamisesta tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.

Hallituksen esittämä sääntömuutos kohtaan Jäsenet § 4:
§ 4 HENKILÖJÄSENET
Henkilöjäsenet ovat vuosi-, ainais-, kasvattajien liittämä tai kunniajäseniä seuraavasti:
a) Ainaisjäseniä ovat aiemmin ainaisjäseniksi hyväksytyt henkilöt. Uusia ainaisjäseniä ei
hyväksytä.
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b) Kunniajäseneksi voi hallitus ollessaan yksimielinen valita henkilön, joka on erityisen
ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista ja samoin yksimielisellä
päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen hallituksen
puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

c) Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön
suostumuksella liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden, josta
hallituksen on tehtävä erottamispäätös tai muutettava ne anomuksesta tai suostumuksella
yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.
d) Ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä jäsenellä, joka on
yhdistyksen aiemmin voimassa olleiden sääntöjen perusteella saavuttanut
jäsenmaksuvapautuksen, ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
e) Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroavansa yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee
kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat
jäsenmaksunsa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kahden kuukauden kuluttua
jäsenmaksun laiminlyönnistä.
f)

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen
vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on
yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamisesta tarvitaan
hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan
tiedon.

Hallituksen esitys sääntömuutoksesta hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Määrättiin jäsenmaksut kalenterivuodelle 2016. Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan:
- vuosijäsen 25 €
- kasvattajan liittämä jäsen 10 €
10. Esitettiin toimintasuunnitelma (LIITE 4) ja talousarvio (LIITE 5) tulevalle kalenterivuodelle 2016.
11. Valittiin hallitukselle kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Johan Juslin valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuosille 2016 ja 2017.
12. Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet (1
kumpaakin):
Varsinaiset jäsenet (norfolkinterrieri) Kirsi Nieminen, Sari Pirilä ja Tanja Seiloo sekä varajäsen
(norwichinterrieri) Sanna Kokkonen valittiin jatkamaan.
Varajäseneksi norfolkinterrierin osalta esitettiin ja kannatettiin Tarja Kalmetta ja Kati Dillardia
ja käsiäänestyksen jälkeen varajäseneksi valittiin Kati Dillard. Äänet jakautuivat Kalme 7
ääntä, Dillard 10 ääntä.

13. Valittiin kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä. Vuoden 2016 toiminnantarkastajiksi
valittiin Anne Krichenbauer ja Minna Partti ja varatoiminnantarkastajiksi Ira Karvo ja Tarja Kalme.
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14. Vahvistettiin hallituksen esittämät toimikunnat
Jalostustoimikunta:
Lehtitoimikunta:
Näyttelytoimikunta:
Ulkomuototuomaritoimikunta:
Tulostoimikunta:

Kirsi Nieminen
Sanna Kokkonen
Johan Juslin
Johan Juslin
Maija Soini.

15. Valittiin yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon
Varsinainen jäsen:
Johan Juslin
Henkilökohtainen varajäsen: Marja Salminen.
16. Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Johan Juslin
puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu

Kirsi Pusin
pöytäkirjan tarkastaja

Paula Valakari
kokouksen sihteeri

2016

Kati Dillard
pöytäkirjan tarkastaja

