SATAKISSA RY:N
KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2017
Kokousaika
Kokouspaikka

Keskiviikko 19.2.2017 klo 18.10-19.42
Yrjönkatu 6 ,28100 Pori 8 krs.

LÄSNÄOLIJAT:
Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä 1, kaikki kokouksessa olleet olivat äänivaltaisia
jäseniä.

1§

Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10

2§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Pöytäkirjan tarkastajat:

3§

Hakanen, Emilia
Virtanen, Elina
Kalliomäki, Raia ja Vainionpää, Pia

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Satakissan jäsenistölle on lähetetty ajoissa kutsu jäsenkirjan mukana ja
sähköpostitse.

Päätös:

4§

Todettiin

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokoukseen osallistujat tutustuivat työjärjestykseen.

Päätös:

5§

Hyväksyttiin

Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
Kokoukseen osallistujat tutustuivat vuoden 2016 vuosikertomukseen ja
Tilinpäätökseen. Varapuheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.
Muutoksien jälkeen vuosikertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.

Vuosikertomusen sisällöstä:
Vuosikertomukseen olisi myös hyvä merkitä kuinka mones toimintavuosi menossa (Tällä
hetkellä neljäs toimintavuosi).

Hallituksen irtisanoutuminen:
Vuosikertomuksessa ilmenee, että melkein koko aikaisempi hallitus erosi. Syynä oli
keskinäiset erimielisyydet. Satakissan hallituksesta lähteneet perustivat oman yhdistyksen.

Tiedotus:
Satakissan ja Omakissan viestejä on mennyt joillakin automaattisesti roskapostiin. Tästä
tiedotettava jäsenistölle, jotta tarkastavat sähköpostinsa roskapostin.

Kissanäyttelyt ja -esittelyt:
Näyttelypöydistä ja häkeistä oli osa lainassa Pirokilta, koska Satakissalla ei ole niin paljon
omia. Suunnitteilla on, että seuraavassa näyttelyssä pärjättäisiin omilla
kangasnäyttelyhäkeillä ja ne häkit joita nyt on, olisivat tuomareiden käytössä.
Liukkaudenestorullia olisi hankittava häkkien alle, jotta ne eivät pääsisi tippumaan
näyttelypöydiltä. Niitä voisi hankkia edullisemmin, kuin häkkien kuljetus toiselta yhdistyksellä.
Ensi vuoden näyttelytilat ovat jo varattu.
Keskusteltiin myös näyttelyiden järjestelyistä, eli miten ne sujuivat ja mitä parannettavaa
vielä olisi esim. kuulutuksista, miten myyjät sijoitetaan, Yyteri hotellin alakerran pimeyden
parantaminen, tuomareiden hankkiminen ja näyttelyn sihteeristön toiminnasta.

Muu toiminta:
Eurajoella järjestettiin marraskuussa 2016 kissojen leikkauskampanja, jossa Satakissa
sponsoroi sirut tapahtuman yhteydessä.

Luottamustoimet:
Käytiin läpi

Sponsoriyhteistyö:
Käytiin läpi

Tilinpäätös:
Tilinpäätöksessä olisi hyvä olla myös sarake, jossa esitettäisiin kuinka paljon hallituksella on
viimevuodelta vastattavaa. Tilinpäätöksessä olisi myös hyvä näkyä laskelma siitä kuinka

paljon on tehty edellisenä vuonna voittoa ja kuinka paljon tappiota. Tällä hetkellä
tilinpäätöksessä näkyy vain talouden suunnittelu ja toteutuminen.
Koulutuksiin oltiin merkitty menoihin ja tuloihin suunnitellut summat, mutta kursseja ei
kuitenkaan järjestetty, koska ei tullut tarpeeksi osallistujia.
Muista kuluista haluttiin saada yksityiskohtaisempaa tietoa mihin rahat käytetty.
Kokouksessa paikalla oleva rahastonhoitaja kertoi rahojen käyttökohteista.
Todettiin että yhdistys on hoitanut raha asiat hyvin.

Satakissan nettisivujen toiminnasta:
Satakissan kotisivujen toimivuudesta ja päivittämisestä keskusteltiin. Kotisivuja olisi hyvä
suunnitella uudelleen, jotta niiden toiminta olisi toimivampaa, selkeämpää ja helpommin
päivitettäviä sekä ajankohtaisempia. Kotisivujen ylläpitoon olisi hyvä varata rahaa ja hankkia
webmaster. Satakissan varapuheenjohtajaa ehdotettiin kotisivujen ylläpitäjäksi.

Päätös:

6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätös:

7§

Vahvistetaan

Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä

Päätös:

8§

Hyväksytty

Satakissan hallitukseen valitaan
Sivonen, Jonna (Vuoden 2018 loppuun asti)
Valtanen, Sari (Vuoden 2017 loppuun asti)

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.42

