IMPIVAARAN HALLIT RY
SYYSKOKOUS

Aika:

keskiviikona 1.11.2017 klo 18:30

Paikka:

Ahjola, Nurmijärvi

PÖYTÄKIRJA

1. Kokous avattiin klo 18:35.
2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt; puheenjohtajaksi Elina Airaksinen, sihteeriksi
Kati Nieminen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Satu ja Tero
Timonen.
3. Tarkistettiin saadut valtakirjat Birgitta Harjulta, Hannele Aallolta, Tia-Maria
Haralta, Marika Sivoselta, Jukka Leväseltä, Hanna Kaartiselta, Eija Majurilta, Sari
Turpeiselta ja Marja-Liisa Lötjöseltä (9 kpl, liite 1).
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut oli lähetetty säädetyssä
ajassa. Hyväksyttiin kokouksen asialista (liite 2) lisäyksin: SPKL:n syyskokous,
huomionosoitukset ja kentän käyttö.
5. Esitettiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2018.
Keskusteltiin joulukuun messukeskuksen näyttelyn talkoista. Hallitus järjestää
ennen näyttelyä kokoontumisen talkooväelle tutustumista ja tiedonjakoa varten.
Virallisissa näyttelyissä tarvitaan kortillisia järjestysmiehiä. Lisätään yleiseen
toimintasuunnitelmaan järjestysmieskurssin järjestäminen. Keskusteltiin
talkoovelvoitteista ja niiden mahdollisesta seuraamisesta. Hallitus tutkii asiaa.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2018 (liite 3).
6. Keskusteltiin hallituksen esittämästä uudesta jäsenlajista, nuorisojäsen, alle 18
vuotta. Hyväksyttiin uusi jäsenlaji ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.
30 € / vuosijäsen, 10 € / perhejäsen, 5 € nuorisojäsen, 300 € / ainaisjäsen.
Nuorisojäsenellä ei tarvitse olla vuosijäsentä samassa taloudessa. Nuorisojäsen
voi maksaa nuorisojäsenen jäsenmaksun vielä sinä vuonna kun hän on 17 vuotta,
vaikka täyttäisikin 18 ennen jäsenmaksun eräpäivää.
7. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Aku Kaartinen.
Järjestettiin äänestys Akulta vapautuneesta varajäsenpaikasta,
ehdokkaina Miia Hoskari, Kati Nieminen ja Tanja Kiriloff. Äänestyksen tuloksena
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kati Nieminen ja Miia Hoskari, sekä toiseksi
varajäseneksi Tanja Kiriloff.
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Hallitus 2018:
Puheenjohtaja: Aku Kaartinen
Varsinainen jäsen: Marja-Liisa Lötjönen
Varsinainen jäsen: Kati Nieminen
Varsinainen jäsen: Sannamari Nousiainen
Varsinainen jäsen: Miia Hoskari
Varsinainen jäsen: Leea Saarela
Varsinainen jäsen: Tero Timonen
Varajäsen: Heidi Helin
Varajäsen: Tanja Kiriloff
8. Päätettiin valtuuttaa Aku Kaartinen ja Tanja Kiriloff yhdistyksen edustajaksi
Uudenmaan Kennelpiirin kokouksiin, ja Aku Kaartinen ja Leea Saarela Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin.
9. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Birgitta Saikko ja Irja Perkins, sekä
varatoiminnantarkastajiksi Sari Lötjönen ja Susanna Karlsson.
10. Valittiin jaostojen vastuuhenkilöt:
- Palveluskoirajaosto: Tanja Kiriloff
- Pelastuskoirajaosto: Leea Saarela
- Tottelevaisuusjaosto: Sannamari Nousiainen
- Agilityjaosto: Kati Nieminen
- Muut lajit ja toiminta: hallitus vastaa toiminnasta
11. Muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
SPKL:n syyskokoukseen toivottiin osallistujia myös tokojaoksesta, koska asialistalla
on uusi kilpailijalisenssi joka koskettaa nyt myös muita kuin pk-lajeja. Kokoukseen
osallistuvat Aku Kaartinen, Heidi Helin, Sannamari Nousiainen ja mahdollisesti kaksi
muuta jäsentä. Sihteeri toimittaa yhdistyksen puollot.
Pekojaos on hakenut ja saanut Leea Saarelalle SPKL:n pronssisen
huomionosoituksen, joka jaettiin kokouksessa.
Elina Airaksinen sai Impivaaran Hallit ry:n pronssisen harrastusmerkin ansiokkaasta
toiminnastaan puheenjohtajakaudellaan.
Lisäksi keskusteltiin kentän käytön säännöistä. Jäsenistöllä on epäselvyyttä siitä,
miten esimerkiksi vapaavuoroja saa käyttää maksullisiin koulutuksiin. Hallituksen
kanta on, että kaikki maksulliset koulutukset menevät aina yhdistyksen ja jaoksen
kautta, siten että hallitus ne hyväksyy ja maksut kulkevat yhdistyksen tilin kautta.
Yhdistyksen kenttä ei ole tarkoitettu yksityishenkilöiden ja ammatinharjoittajien
koulutukseen, vaikka kaikki osalliset olisivatkin yhdistyksen jäseniä. Myös
vuokrasopimuksessamme kielletään kentän vuokraaminen eteenpäin.
Hallitus parantaa tiedottamista asiasta, ja jakaa myös käyttäytymissäännöt
vapaavuoroille. Keskustelua on myös herättänyt yhtäaikaa vapaana olevat koirat
kentällä.
Kentän vuokrasopimus lisätään vuoden 2017 tiliaineistoihin.
Hallitus jakaa tästä lähin kenttävuorot uudestaan joka vuosi.
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12. Kokous päätettiin klo 20:50.
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_________________________
Elina Airaksinen

___________________________
Kati Nieminen

_________________________
Satu Timonen

___________________________
Tero Timonen

