SUOMEN UNKARINVIZSLAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA
PAIKKA: Lyhdenniementie 6, 35800 MÄNTTÄ
AIKA: Lauantai 29.1.2011,kello 12.00
PAIKALLA: Hanna Savolainen
Jaana Aarniolehto
Tonja Mylläri

1§ Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 12.22

2§ Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Savolainen, sihteeriksi Tonja Mylläri,
pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Aarniolehto ja Hanna Savolainen.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti

5§ Sihteerin ja rahastonhoitajan tilanne
Keskustelua aiheesta. Kuluvina vuosina Tonja Mylläri on hoitanut sihteerin ja rahastonhoitajan
tehtäviä. Tonja Mylläri toivoo, että toiseen tehtävään löytyisi innokas vizslaharrastaja, jotta työt
eivät kasaantuisi liiaksi vain hänen vastuulleen.

6§ Yhdistyksen nettisivut ja niiden sisältö
Yhdistyksen jäsen Päivi Ketonen on ilmoittanut halukkuudestaan työstää yhdistykselle nettisivut.
Päätetään, että hänestä tehdään yhdistyksen webmaster.
Yhdistyksen nettisivujen tulisi palvella sekä uusia harrastajia, yhdistyksen jäseniä sekä kasvattajia.
Sivujen tarkoituksena on tukea ja innostaa uusia ja vanhoja vizslaharrastajia sekä jakaa tietoa
yhteisestä rodusta. Nettisivuilla tulee ainakin olla rotu- ja jalostustietoutta, informaatiota
yhdistyksen toiminnasta mm. jäseneksi liittymisestä ja koulutustapahtumista sekä hallituksen
esittely.
Linkkejä voisi olla esimerkiksi jäsenkasvattajien ja harrastajien kotisivuille, Suomen Kennelliiton ja
Saksanseisojakerhon sekä muiden yhteistyökumppaneiden sivuille.
Päätettiin, että ”palkittuja koiria” -otsikon alle tulee linkit: ”KAER-palkitut” jäsenten koirat sekä ”muut
lajit”, jotka ovat omat linkkinsä. Valioituneille jäsenten koirille tulee oma otsikko. Jäsenten koirille
tehdään oma osio Yhdistys-otsikon alle. Jäsen voi halutessaan ilmoittaa omien kotisivujen linkkejä
”linkit” – osion alle.

7§ Yhdistyksen keskustelupalsta sekä palstan säännöt
Keskustelupalstan tilanne. Päätetään, että perustetaan yhdistykselle uusi keskustelupalsta.
Uudessa keskustelupalstassa tulee olla selkeät säännöt ja kirjoittelu on valvovan moderaattorin
takana. Jotkin osiot olisivat vain yhdistyksen jäsenille avoimia ja jotkut uusille harrastajille avoimia.
Palstalle rekisteröityminen tapahtuu ylläpidon kautta omalla nimellä

(etunimi+sukunimi=käyttäjätunnus) sivustolle aikuisviihdelinkkejä lähettelevien käyttäjien vuoksi
sekä säilyttääksemme palstan pysymisen sekä kehittymisen asiallisen ajatustenvaihdon välineenä.
Puheenjohtaja selvittää asiaa.

8§ Saksanseisojakerhon jäsenyys
Päätetään, että jäsenanomus SSK:n lähetetään välittömästi hallituksen toimesta. Odotetaan
tuloksia.

9§ Yhdistyksen säännöt
Muistutetaan, että hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta
päättää hallitus ja siitä annetaan jäsenelle kirjallinen ilmoitus perusteluineen.

10§ Jäsenrekisteriohjelma
Päätetään, että tällä hetkellä ei ole tarvetta erilliselle jäsenrekisteriohjelmalle.

11§ Jäsenmaksun suorittamatta jättäminen
Päätettiin, että maksamatta jääneestä jäsenmaksusta lähtee yksi maksumuistutus kaksi viikkoa
eräpäivän jälkeen sähköpostitse. Jos maksua ei edelleenkään ole maksettu, poistuu jäsenoikeudet
kuukauden kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.

12§ Alueelliset yhdyshenkilöt
Keskustelua aiheesta. Perustetaan em. toimia. Yhdyshenkilö voi toimia oppaana ja ohjaajana
uusille harrastajille. Halukkaat yhdyshenkilöt voivat ilmoittautua puheenjohtajalle.

13§ KAER-kokeet
Yhdistykselle on haettu KEAR-koe (metsäkoe) elokuussa 2011, joka toimii myös vizslayhdistyksen
mestaruuskokeena. Etusija vizslayhdistyksen jäsenillä. Spinone -harrastajat olisi halukas
järjestämään vizslayhdistyksen kanssa KAER-kokeen (peltokoe) lokakuussa 2011. Päätetään, että
yhdistys lähtee mukaan haasteeseen.

14§ Rotumestaruuskokeen säännöt
Suomen Unkarinvizslat ry:n mestaruuskokeen säännöt ovat pöytäkirjan liitteenä.

15§ Kevään koulutuspäivät
Päätettiin, että koulutuspäivät ja vuosikokous järjestetään 21.5.2011. Hallituksen kokous pidetään
samana päivänä. Paikkaa ja kouluttajaa vielä selvitetään.

16§ Vuosikokous
Ks. 15§.

17§ Syksyn koulutuspäivät
Jäsenistöltä tullut ehdotus koulutuspaikaksi Tmi Katajakangas Pohjanmaalla. Keskustelua aiheesta
ja kouluttajista. Mietitään vielä ajankohtaa ja koulutuksen perusajatusta. Siirretään seuraavaan
hallitukseen kokoukseen.

18§ Kiertopalkinnot
Päivi Ketosen ja Pekka Kemppaisen vuonna 2006 perustama kannustepalkinto ”vuoden nuori
lupaus” jaetaan jatkossa yhdistyksen toimesta SSK:n vuosikokouksen yhteydessä ja palkinto
laajennetaan koskemaan myös karkeakarvaisia unkarinvizsloja. Kiertopalkintosäännöt ovat
pöytäkirjan liitteenä.

19§ Rotutuotteet
Jäsenistöstä Juha Poutanen on ilmoittanut halukkuudestaan alkaa rotutuotevastaavaksi. Hankitaan
lippalakkeja, T-paitoja, auto-tarroja, treeni -liivit, fleece-liivi /-takki yms. Selvitetään ensin hintoja ja
sponsoreita.

20§ Muut esille tulleet asiat
Keskustelua sponsoreista ja sopimusehdoista. Siirretään seuraavaan esityslistaan.

21§ Seuraava kokous
Ks. 15§

22§ Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 15.30.

Mäntässä 29.1.2011

__________________________
Puheenjohtaja
Hanna Savolainen

__________________________
Sihteeri
Tonja Mylläri

__________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Jaana Aarniolehto

___________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Hanna Savolainen

