UKH VUOSIKELLO
TAMMIKUU
-

-

-

materiaalit toiminnantarkastajille ennen tammikuun 31. päivää (yhdistyksen
säännöistä)
vuosikokousmateriaalien (toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös, budjetti,
palkittavat) valmistelu
jäsenkirje
o kiertopalkinnot saatava kootusti takaisin kaiverruksia varten! Sihteeri vastaa.
o erovuoroiset hallituksen jäsenet / jatkamaan suostuvat
erotettavat jäsenet (edellisvuosi maksamatta)
vuosikokouskutsu (sääntöjen mukaan viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsenillä)
o sääntöjen määräämät asiat
o hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta
o talkoohyvitysjärjestelmän mahdolliset muutokset
o mahdolliset kunniajäsenet
o palkittaville tieto tulla vuosikokoukseen (sihteeri vastaa)
Vuodenvaihteen jäsenmäärä ilmoitettava Uudenmaan kennelpiirille tammikuun loppuun
mennessä. Sen perusteella määrätään piirin jäsenmaksu sekä yhdistyksen äänimäärä
seuraavan koekauden KAER/KAKE/KAME -kokeiden paikat, ajankohdat, tuomarit ja
koetoimitsijat sekä hinnat
o Kymi-haasteottelun järjestelyvastuu parillisina vuosina (kiertopalkinto
kaiverrutettava!)

HELMIKUU
-

-

-

tulevan kesäkauden tapahtumien (esim. toko, ammunta, noutomestaruus ja
tokomestaruus) aikataulutus ja vastuuhenkilöt
o ammunnan kiertopalkinnot jaetaan kilpailun yhteydessä! => vastuuhenkilön
kerättävä itselleen riittävän ajoissa ennen seuraavaa tapahtumaa (edellisvuoden
kaiverrukset!)
28.2. mennessä koetoimitsijoilta kokeiden tiedot (sis. suunnitelman kokeen
läpiviennistä) hallitukselle käsiteltäväksi
o hallitus hyväksyy kokeet, jotka anotaan UKH:n nimissä
”Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle
kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.” (yhdistyksen säännöistä)

MAALISKUU
-

-

vuosikokous (sääntöjen mukaan maalis-huhtikuussa)
hallituksen järjestäytymiskokous
o PRH:lle ilmoitukset pj, varapj, rahastonhoitaja
▪ tilinkäyttöoikeudet
o tarvittavat muutokset OmaKoiraan
o omaisuusluettelo
o kulukorvaukset
31.3. mennessä anottava kokeet ajalle 1.8.-31.12.
o HUOM! VOI-mestaruuskokeet anottava Uudenmaan ja Helsingin
piirinmestaruuskokeiksi!

HUHTIKUU
-

Vuosikellon päivitys
alkupäivinä SSK:lle listaus seuraavan koekauden kokeista (tietokanta + lehti)
jäsenmaksulaskut
alkukuusta tiedote
o kesän ohjelma (tokot, nouto, ammunta, noutomestaruus, tokomestaruus)
o mestaruuskokeet
o Kymi-haasteottelun koirakoiden valintaperuste (järjestelyvastuu parillisina
vuosina)
o maastoharjoitukset
o kesäpäivät
o muut kokeet
o muu toiminta ja tapahtumat

-

näyttelyvuosina (parittomat vuodet) talkooväen hankinta

-

?

-

Tuusula Summer Show parittomina vuosina
Kesäpäivät
seuraavan vuoden kesäpäivien paikan varaus
31.7. mennessä koetoimitsijoilta tammi- ja helmikuun kokeiden tiedot (sis.
suunnitelman kokeen läpiviennistä) hallitukselle käsiteltäväksi
o hallitus hyväksyy kokeet, jotka anotaan UKH:n nimissä

-

31.8. mennessä anottava kokeet ajalle 1.1.-30.4.

-

?

-

mestaruuskokeiden kiertopalkintojen takaisin kerääminen (kaiverrusta varten) –
koetoimitsijan vastuulla
o PM-mitalit (yhteydenotto mahdollisimman aikaisin):
▪ Uusimaa: Voitto Pulkkinen p. 050-458 3741
▪ Helsinki: Harri Väre p. 040 585 4955

-

mestaruuskokeet
o kunkin luokan kiertopalkinto jaetaan kokeen yhteydessä!

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

-

seuraavan vuoden mestaruuskokeiden maastojen ja tuomareiden hankinta
seuraavan vuoden kesäpäivien ohjelmarunko
seuraavan koekauden KAER vesi- ja jälkityökokeiden paikat, ajankohdat, tuomarit ja
koetoimitsijat sekä hinnat
30.11. mennessä koetoimitsijoilta kokeiden tiedot (sis. budjetin) hallitukselle
käsiteltäväksi
o hallitus hyväksyy kokeet, jotka anotaan UKH:n nimissä

JOULUKUU
-

vuosikokouksen paikan varaus
31.12. mennessä anottava kokeet ajalle 1.5.-31.7.

_______________________________________________________________________________________
HUOM!
-

-

Kokeet ja kurssit anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Anomukset
tehdään OmaKoirassa yhdistyksen sihteerin toimesta. Anomuksen on oltava täytettynä
kaikilta osin.
Tammi-helmikuulle on mahdollista anoa kokeita myös 2 viikkoa ennen koetta.
o Nämä kokeet pitää anoa suoraan kennelpiirin sihteeriltä hallituksen toimesta

