Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 17.5.2005 Varepirtillä.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.
- Kokouksen avauksen suoritti Pentti Tolonen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tolonen ja sihteeriksi
Pekka Nykänen
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Peter Appelgren ja
Janne Markuksela . Henkilöt toimivat samalla ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi .
- Ilmoitus kokouksesta on ollut 10.5.2005 Ranta-Pohjassa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto (ei
käsitelty , koska yhdistys vasta perustettu ja toimintaa ei ole ollut)
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. (ei käsitelty , koska yhdistys
vasta perutettu ja toimintaa ei ole ollut)
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen
laatima
toimintasuunnitelma, sekä tulo ja menoarvio kuluvalle vuodelle.
(laaditaan kokouksessa)
- Jäsenmaksuksi sovittiin 10 E ja liittymismaksuksi 10 E
- toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityslistan muodossa; seuraavin
lisäyksin.
Yhdistyksen Mestaruushaukut pidetään 12.11.2005 II;n kokeen
yhteydessä ( ilmoitus kilpailun järjestäjille puhelimitse Kantola
Anterolle ) .
Näyttelyitä ei haeta vuodelle 2005
- taloussuunnitelma hyväksyttiin esityslistan muodossa.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
- yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tolonen
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

- kokouksen puheenjohtaja ehdotti hallituksen jäsenten ja hänen
varajäsenen valitsemista eri kunnan alueilta.
A. YLI-II
- varsinainen hallituksen jäsen Markuksela Janne ja hänen varajäsen
Mäkelä Pekka
B. HAUKIPUDAS
- varsinainen hallituksen jäsen Rautio Ilkka ja hänen varajäsen
Nisula Seppo.
C. II
- varsinainen hallituksen jäsen Sipola Reima ja hänen varajäsen
Klasila Timo
D. KUIVANIEMI
- varsinainen hallituksen jäsen Harri Sanaksenaho ja hänen
varajäsen Koskela Jorma
E. KIIMINKI
- varsinainen hallituksen jäsen Väänänen Tapio ja hänen
varajäsen Korpua Jaakko
F. YLIKIIMINKI
- varsinainen hallituksen jäsen Parkki Jouni ja hänen varajäsen
Marttila-Tornio Matti

10.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
- tilintarkastajaksi valittiin Laukka Markku ja Lalli Aulis
varajäseneksi valittiin Laukalle ,Veikko Finning ja Lallille Aarno Mertala.
11.Käsitellään yhdistyksen hallituksen esitykset vuosikokoukselle. (ei käsitelty)
12.Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18§:n mukaiset esitykset. (ei
käsitelty)
13.Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin
vuosikokoukseen
(ei valittu , koska kokous on jo pidetty ) ja valitaan edustajat tai ehdokkaat muihin
edustus tai luottamuspaikkoihin.
- yhdistyksen puheenjohtaja , varapuheenjohtaja ja sihteeri edustavat
tarvittaessa yhdistystä.

14.Jaostojen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen yhdistyksen hallituksen
esityksestä.(ei ole esityksiä valitaan jaostot mikäli esityksiä tulee kokousedustajilta.)
- valittiin seuraavat jaostot ja henkilöt
A . HIRVIJAOSTO
- puheenjohtaja Ilkka Rautio
- muut jäsenet ; Pertti Rahkola , Matti Hyry , Markku Laukka,
Eino Tamminen , Jan – Erik Södö , Tapio Väänänen , Veijo Soini ,
Raimo Alakorpi . Aarno Mertala , Pentti Kakko ja Väinö Ukonmaanaho
B. NÄYTTELYOSASTO
- puheenjohtaja Jan – Erik Södö
- muut jäsenet ; Matti Hyry ja Harri Sanaksenaho
C. NAIS - / PERHEJAOSTO
- puheenjohtaja Mirjam Alakorpi
- muut jäsenet ; Nina Särkisaari , Kaarina Haapalahti , Tuulikki Mertala ,
Kaija Rautio , Katja Kakko , Katri Södö ja Sari Jokela
D. ATK – JAOSTO
- Pentti Kakko ja Pekka Nykänen
Jaostoja voi osastojen puheenjohtajat täydentää tarvittaessa.
15.Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoitustavasta.
- ilmoitukset paikallisessa Ranta-Pohja lehdessä ja perustettavissa Nettisivuilla.
16.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. (jäseneksi liittymiset )
- ei ollut muita asioita , jäsenasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.
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.
- Rotujärjestöihin liittymiset ; liitytään Suomen Kennelliitto Ry:n , PohjoisPohjanmaan Kennelpiiri Ry;n , Suomen Laikajärjestö Ry;n , Suomen
Pystykorvajärjestö Ry;n , Suomen Harmaahirvikoirajärjestö Ry;n
18.Kokouksen päättäminen.
- kokous katsottiin päättyneeksi .
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