SUOMEN UNKARINVIZSLAT RY:N VUOSIKOKOUS 2019
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10. päivänä elokuuta 2019 klo 18.10 alkaen Ylistaron
metsästysseuran majalla.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
PÖYTÄKIRJA
1§ Kokouksen avaus
Noora Kujala avasi kokouksen klo 18.10
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimi Noora Kujala
Kokouksen sihteeri Maarit Natri
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty vuorokauden myöhässä. Kokous voi kuitenkin
yksimielisesti päättää, että päätökset hyväksytään, jos kaikki läsnäolijat ovat tästä yksimielisiä.
Kaikki kokoukseen osallistuneet ovat yksimielisiä siitä, että kokous on päätösvaltainen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5§ Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatimat vuosi- ja tilinpäätöskertomukset sekä
toiminnantarkastajan lausunto.
Käytiin läpi vuosi- ja tilinpäätöskertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunto. Tilikauden
ylijäämä 131,85e. Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle sekä
muille vastuuvelvollisille.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Käydään läpi
toimintakertomus.
Käytiin läpi toimintakertomus ja tehtiin siihen tarvittavat korjaukset. Jäseniä yhdistyksessä oli
10.8.2019 88.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 säilyy ennallaan, 15 €. Perhejäsen 10€.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Vuosikokous mestaruuskokeen yhteydessä.
- Vizslamestaruuskokeet xx paikassa.
-Vesi – ja jälkityötreenit touko – heinäkuussa
- Vesi- ja jälkityökokeet touko – heinäkuussa
8§ Valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä varajäsenet.
Erovuorossa hallituksen jäsenet: Esa Ojanperä, ei käytettävissä jatkamaan
Mikko Savioja, käytettävissä jatkamaan
Ehdotettu jäseneksi Liisu Ollikainen sekä Salla Aalto

Hallitukseen valittu Liisu Ollikainen sekä Salla Aalto
Varajäseniksi ehdotettu Hanna Savolainen sekä Anssi Peltotupa. Kannatettu ja valittu.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisu Ollikainen ja Hanna Savolainen.
9§ Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen. Ehdotettu Kaija Lepoaho ja varalla
Jani Myllymaa. Kannatettu ja valittu.
10§ Muut esille tulleet asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
11§ Seuraava vuosikokous
Seuraava vuosikokous järjestetään vizslamestaruuksien yhteydessä heinä- lokakuussa 2020.
12§ Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.00
Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Sihteeri
Noora Kujala
Maarit Natri
Pöytäkirjan tarkastajat
Liisu Ollikainen

Hanna Savolainen.

