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Vuosikokouspöytäkirja
Aika:
Paikka:
Paikalla:

3.3.2011 klo 18.00
Vesijatuli, Haukipudas
14 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Tiiro avasi kokouksen klo 18.15.
Hän suoritti yhdistyksen jäsenten koirien palkitsemiset (liite 2).
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vuosikokousilmoitus on ollut paikallislehti Rantapohjassa 22.2.2011 sekä yhdistyksen
nettisivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Peter Appelgren, sihteeriksi Kari Utriainen sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Mäkelä ja Ilkka Rautio, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Työjärjestys hyväksyttiin.
5. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto.
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Tiiro esitteli toimintakertomuksen yleiskohdan (liite
3) ja jaostojen toimintakertomukset (liitteet 4 ja 5). Tiiro esitteli tilit ja tilinpäätöksen
(liite 6) sekä tilintarkastajien lausunnon (liite 7). Keskustelua aiheutti n. 2000 €
alijäämä, jonka Heikki Pitkänen selvitti kokousväelle.
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). Timo Tiiro
esitteli yleisen toimintasuunnitelman sekä jaostojen toimintasuunnitelmat (liitteet 8,9
ja 10). Heikki Pitkänen esitteli tulo- ja menoarvion (liite11). Vahvistettiin
toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarvio.
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Heikki Pitkänen.
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen erovuoroisen jäsenen Reima Sipola (Ii) tilalle valittiin Timo Tiiro ja
varajäsenen Olli-Matti Ylitalon tilalle Peter Appelgren. Harri Sanaksenaho
(Kuivaniemi) jatkaa varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenen Pentti Nokelan
tilalle valittiin Aimo Jakku.
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10. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pentti Tolonen varalla Heino Seluska sekä Esko Aali
varalla Pentti Nokela.
11. Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
Nettivastaavan vuosikorvaus. Hallitus esitti nettisivujen ylläpitäjälle kirjallisen
esityksen mukaista kulukorvausta, joka hyväksyttiin.
Logoasian kehittely ja pöytästandardin hankinta. Logo on valmis ja käytössä. Hallitus
sai valtuudet hankkia logolla varustettuja asusteita myyntiin tilausten mukaan ja
jatkaa pöytästandardin kehittämistä.
Jäsenten ilmainen osallistuminen yhdistyksen järjestämiin AVO- kokeisiin. Päätettiin
ettei yhdistyksen järjestämät AVO- kokeet ole enään ilmaisia jäsenille.
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 Heikki Pitkänen
varallaan Timo Tiiro.
Valittiin Suomen Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokoukseen 2011 Pentti Tolonen
varallaan Ilkka Rautio.
Valittiin Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokoukseen 2011 Heino Seluska varallaan
Kari Utriainen.
Suomen Laikajärjestön vuosikokoukseen 2011 ei lähde ketään.
Valtuutettiin johtokunta valitsemaan yhdistyksen edustajan, jos on tarve ennen
seuraavaa vuosikokousta.
14. Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen esityksestä.
Koejaoston puheenjohtajana jatkaa Ilkka Rautio.
Näyttelyjaoston puheenjohtajaksi valittiin Timo Tiiro
Nettisivujen ylläpitäjänä jatkaa Heikki Pitkänen.
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.
Päätettiin ilmoituslehdeksi paikallislehti Rantapohja. Lisäksi ilmoitetaan yhdistyksen
nettisivulla.
16. 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.
Pentti Tolonen otti keskusteltavaksi kahden viikon AVO- kokeen mahdollisesta
muutamisesta koko syksyn kestäväksi kokeeksi Kymenläänin kennelpiirin kokeilun
mukaan.
Timo Tiiro toi tiedoksi piirinmestaruuskisojen sääntöjen muuttamisesta tehdyn
esityksen lyttäämisestä kennelpiirin hallituksen toimesta ja että eivät aio tuoda
esitystä vuosikokoukseen. Asiasta keskusteltiin, muttei tehty päätöksiä.
17. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Peter Appelgren
Puheenjohtaja

Kari Utriainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pekka Mäkelä

Ilkka Rautio

