Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016
Kiimingin jäälihalli
Jäälintie 6 90900 Kiiminki
1.3.2016 klo 18.00

Kokouspöytäkirja
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Harri Sanaksenaho avasi kokouksen klo. 18:28.
Palkittiin tasakymmeniä 50 60 70 jne. viettäneitä jäsenet, valioituneet koirat ja
suoritettiin lahjakortti- arvonta jäsenhankinnasta.
Arvonnan voitti Harri Sanaksenaho.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä
kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sami Toivanen. Kokouksen sihteeriksi Salla
Kuosmanen, pöytäkirjantarkastajiksi Esko Aali ja Pentti Tolonen, jotka toimivat
samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Lisättiin muihin asioihin valioilmoituksien ajankohta. Hyväksyttiin muutoin
työjärjestys esitetyssä muodossa.
5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajan lausunto.
Toiminnantarkastaja Pentti Tolonen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
Esitettiin vuosikokoukselle yhdistyksen vuosikertomus, jaostojen
toimintakertomukset sekä tilit ja tilinpäätös.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vastuuhenkilöille.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima
toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
Päätettiin pitää liittymismaksu (10 €) ja jäsenmaksu (10 €) ennallaan vuodelle
2016. Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio kuluvalle (2016) vuodelle.

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. (puheenjohtajan toimikausi on 2vuotinen)
Kokous valitsi Harri Sanaksenahon jatkamaan puheenjohtajana kuluvan vuoden
2016 ja on täyden toimikauden. (1 vuosi vielä).

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinainen jäsen
Varajäsen
Pekka Mäkelä
Olavi Rasvala
Yli- Ii
Marko Tanhua
Antti Koivisto
Kiiminki
Valittiin uudelleen edelliset hallituksen jäsenet Pekka Mäkela varsinaiseksi
jäseneksi ja hänelle varajäseneksi Olavi Rasvala / Yli- Ii.
Valittiin hallituksen jäseneksi Sami Toivanen ja hänelle varajäseneksi Antti
Koivisto / Kiiminki.
(Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen vuosikokouksen jälkeen).

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
Valittiin toiminnantarkastajiksi
Esko Aali ja hänen varahenkilöksi Jaakko Jussila
Pentti Tolonen ja hänen varahenkilöksi Kimmo Keltamäki.

11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
 Rantapohjaottelun sääntömuutos
Muutettiin hallituksen tekemää sääntömuutos- ehdotusta ja hyväksyttiin
sääntömuutos rantapohja- otteluun. (liite)

12. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät yhdistyksen sääntöjen 18§:n
mukaiset esitykset.
Esityksiä ei ole tullut.

13. Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin
vuosikokoukseen ja järjestöjen vuosikokouksiin vuodelle 2017.
 P-P Kennelpiiri
Valittiin edustajaksi Harri Sanaksenaho ja hänelle varahenkilöksi Sami
Toivanen.
 SHHJ
Valittiin edustajaksi Pentti Tolonen ja hänelle varahenkilöksi Esko Aali.
 SPJ
Valittiin edustajaksi Harri Sanaksenaho ja hänelle varahenkilöksi Timo
Tiiro.
 SLJ
Valittiin edustajaksi Sami Toivanen ja hänelle varahenkilöksi Peter
Appelgren.

14. Vuosikokous valitsi koe- ja näyttelyjaoston ja jaostoille vetäjät
- Näyttelyjaoston vetäjäksi valittiin Salla Kuosmanen. Jaostoon valittiin lisäksi
Katja Kakko, Esko Aali, Tuija Miettunen, Matti Lipponen ja Kimmo Keltamäki.
- Koejaoston vetäjäksi valittiin Antti Koivisto. Jaostoon valittiin lisäksi Matti
Marttila- Tornio, Timo Tiiro, Kimmo Keltamäki, Jaakko Jussila, Pekka Mäkelä,
Heino Seluska, Harri Sanaksenaho, Pekka Nykänen ja Pasi Höyhtyä.
(Jaostoja voidaan täydentää myöhemmin).
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.
Kokouskutsut pidetään ennallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
16. Muut asiat.
 Jäsentuotteet. (pipot ja puukot)

Rahkyn jäsentuotteita tulee myytäväksi jäsenille. Yhdistyksen nettisivuille
tulee tuotteista mainokset. Puukko 30 € ja pipo 20 €.
Kokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätöksen.
 Sponsorivastaavat.
Tiedoksi vuosikokoukselle. Hallitus on nimennyt sponsorivastaavat
yhdistykselle.
 Valioilmoitusten ajankohta.
Päätettiin siirtää valio- ilmoitusten takarajaksi tammikuun loppu, kuten
vuoden hirvikoira- kisaan ilmoittautumisessakin.
Kokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätöksen.
 Keskusteltiin vuoden hirvikoira- pokaalin kierron katkeamisesta.
Vuosikokous valtuuttaa hallituksen selvittämään, onko pokaalin
omistajuus katkennut ja hankitaanko uusi kiertopokaali.
Kokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätöksen.
 Nettisivujen ylläpitäjä Pekka Nykänen toivoo lisää aktiivisia jäseniä
yhdistyksen infon jakamiseen sähköisesti.
 Keskusteltiin SPJ:n edustajan valinnasta. Todettiin että vuosikokous 2015
on tehnyt päätöksen jo asiasta. Timo Tiiro on varsinainen Rahkyn ehdokas
ja hänen varahenkilönä on Harri Sanaksenaho.

17. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.25.

Puheenjohtaja
Sami Toivanen

Sihteeri
Salla Kuosmanen

Pöytäkirjantarkastaja
Esko Aali

Pöytäkirjantarkastaja
Pentti Tolonen

