Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2016

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Paikka:

Vanha Paukku, Lapua

Aika:

12.3.2016, klo 10.00

Läsnä:

Juha Immonen
Jaakko Lehto
Matti Bäcklund
Hannu Laitala
Jukka Timonen
Matti Juuti
Harri Huhtala
Antti Keskikangas
Maija Korpela
Sari Kujanpää
Kari Tuikkala kohta 29




HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 1/2016 pöytäkirja
Vuosikokoukselle esiteltävät materiaalit
a. Toimintakertomus 2015
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus
b. Budjetti 2016
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 budjetti.
c. Toimintasuunnitelma 2016
Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma



Jäsenmaksut 2016
Pidetään entisellään, myös koemaksut säilyvät samana.



Kulukorvaukset 2016
Keskusteltiin moraalista tuomareiden kulukorvausten kanssa (molempiin
suuuntiin laskustus yms). Todetiin että hallituksen päätöksen mukaisesti
tuomareille maksetaan ainoastaan kilometrikorvaukset. Km- ja derby
tuomareille maksetaan myös majoitus. Päätettiin että kulukorvauksille luodaan
katto, joka on maksimissaan 300€, muutoin pidetään entisellään. Päätös koskee
kaikkia jäseniä jotka ovat kulukorvauksien piirissä.
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Aspiranttikokelaat
Keskusteltiin aspiranttikokeilaiden valinnoista seuraavalle koulutuskierrokselle.
Päätettiin pyytää taustatietoja ehdokkaista ja tehdä päätös valinnoista
sähköpostitse



Muut asiat
a. Kokouskäytännöt
Luovutaan pöytäkirjojen tarkastajien valinnasta kokouksissa. Pöytäkirjan
tarkastajat valitaan tarvittaessa.
b. vuosikokous 2017
Päätettiin järjestää vuoden 2017 vuosikokous lauantaina 11.3.2017, Lapualla,
Vanhassa Paukussa.
c. Nettisivujen esittely
Esitellään vuosikokouksessa. www.kanakoirakerho.fi, tai
www.honshudssektionet.fi Palveluntarjoaja muutetaan, säästö viidessä
vuodessa 1200€
d. Tunturi- ja metsäkokeiden järjestäminen lapin kanakoirayhdistyksen
alueella
Kanakoirakerho antanut saksanseisojakerholle lausunnon yhteistyöstä lapin
kanakoirayhdistyksen kanssa.
e. Kultamalja- ja Derby
Koiranettiin ei tule laatupalkintoa jos koira sijoittuu KM/Derby kisassa
palkintosijoille. Selvitellään voidaanko anoa karsinnat ja finaali omina
kokeinaan.
f. Tuomaritilanteet/nettisivujen tuomarilistat
Tuomareita puuttuu vielä. Metsien mestari vailla tuomaria. 18.9 Kake kokeesta
puuttuu toimitsija. Koetoimitsija 29.9 voittajaluokkaa puttuu. 7.10 kake ja 9.10
kake puuttuu tuomari, avo/nuo toinen tuomari puttuu.
g. Lapuan ympäristön alueellinen yhteistyö
Lapuan yrittäjien edustaja oli ottanut yhteyttä että miettivät miten voivat auttaa
kanakoirakerhoa toiminnassaan että pysyttäisiin Lapualla. Ovat huolissaan että
Kauhava vetää porukkaa pois Lapualta. Tahtotila, jo yhteistyökumppaneidenkin
kannalta on että yhdistys pysyy Lapualla. Mietitään miten voidaan yhteistyötä
kehittää.
h. MM-kisajoukkueen valinta
Valitaan koe, jossa suoritetaan karsinta, jonka perusteella valitaan lähtevät
koirat. Tutkitaan säännöt yms. Antti/juha. Tiedotetaan asiasta jo aikaisemmin,
jotta mahdollisesti halukkaat voisivat valmistautua.



Kokouksen päättäminen
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00
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