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Vuosikokouspöytäkirja
Aika:
Paikka:
Paikalla:

27.2.2010 klo 13.00
Reposelkä, Kiiminki
18 yhdistyksen jäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Tiiro avasi kokouksen klo 13.10.
Hän suoritti yhdistyksen jäsenten koirien palkitsemiset ja muut palkitsemiset
(Liite 2)
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Myllylä, sihteeriksi Heino Seluska sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Timo Tiiro ja Ilkka Rautio jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vuosikokousilmoitus on ollut paikallislehti Rantapohjassa 18.2.2010 sekä yhdistyksen
nettisivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Muutetaan kohta 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Siitä eteenpäin numerot
muuttuu yhdellä isommaksi (Liite 3)
5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto.
Puheenjohtaja Timo Tiiro esitteli toimintakertomuksen yleiskohdan (Liite 4) ja
jaostojen puheenjohtajat omien jaostojen kertomukset (Liitteet 5, 6 ja 7). Koejaoston
kertomukseen Pointer-kilpailusta muutetaan pitopaikaksi Virpiniemi. Tiiro esitteli tilit ja
tilinpäätöksen (Liite 8) sekä tilintarkastajien lausunnon (Liite 9).
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja
tilivelvollisille.
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima
toimintasuunnitelma, sekä tulo ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut entisinä (10 euroa + 10 euroa). Tiiro esitteli
tulo- ja menoarvion ja jaostojen puheenjohtajat laatimansa suunnitelmat Liitteet 10,
11, 12 ja 13). Atk-jaoston toimintasuunnitelmaan lisättiin kohta ”keskustelupalsta”.
Vahvistettiin suunnitelmat.
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Puheenjohtajana
jatkaa
Timo
(kaksivuotiskausi).

Tiiro

yhdistyksen

sääntöjen

mukaisesti

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
- hallituksen erovuoroiset jäsenet Heino Seluska, Kiiminki ja Pekka Mäkelä, Yli Ii.
- hallituksen erovuoroiset varajäsenet Jouni Siekkinen ja Olavi Rasvala.
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Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Marko Tanhua (Kiiminki) sekä hänelle varajäseneksi
Antti Koivisto (Kiiminki). Pekka Mäkelä (Yli-Ii) jatkaa varsinaisena jäsenenä ja hänen
varamiehenään Olavi Rasvala.
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
Valittiin Heikki Pitkänen ja Matti Myllylä sekä varalle Pertti Rahkola ja Antti Kakko.
11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
Tämä kohta käsiteltiin kohdassa 16.
12. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18§:n mukaiset esitykset.
Ei esityksiä.
13. Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen
ja valitaan edustajat tai ehdokkaat muihin edustus tai luottamuspaikkoihin.
Valittiin Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen 2011 Pentti Tolonen.
Valittiin Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen 2010 Pentti Tolonen.
Valittiin Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 2010 Heino Seluska.
Valittiin Suomen Laikajärjestön vuosikokoukseen 2010 Peter Appelgren.
14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen
esityksestä.
Koejaoston puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Rautio.
Atk-jaoston nimi muutettiin Nettisivujen ylläpitäjä ja ylläpitäjäksi valittiin Heikki
Pitkänen.
Näyttelyjaoksen vetäjää ei nimetty ja jaos toimii hallituksen ohjauksessa niin kauan
kunnes vetäjä löytyy.
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.
Päätettiin ilmoituslehdeksi paikallislehti Rantapohja. Lisäksi ilmoitetaan yhdistyksen
nettisivulla.
16. Käsitellään muut asiat.
Sirunlukulaite; päätettiin hankkia kolme sirunlukulaitetta. Vastuuhenkilöiksi laitteille
nimettiin Harri Sanaksenaho, Ilkka Rautio ja Marko Tanhua.
Logo asia: Tiiro esitteli yhdistyksen logon. Hallitus kehittelee tuotehankintaa.
Keskustelupalsta; tämä kohta päätettiin kohdassa 7. (atk-jaoston
toimintasuunnitelma).
17. Käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu.(niistä voidaan
keskustella,
jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys ei kuitenkaan
asioista joista on yhdistyslain 24§ mukaan mainittava kokouskutsussa.
Ei käsiteltäviä asioita.
18. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Myllylä
Puheenjohtaja

Heino Seluska
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Tiiro

Ilkka Rautio

