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PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022 

 

Paikka: Maatilamatkailu Koivusalo, Kyntäänmäki 

Aika:  3.4.2021, klo 10.00 

Paikalla: Marko Stålnacke pj 

 Kirsi Tuominen siht 

 Ari Mäkelä 

 Jari Moilanen 

 Matti Juuti 

 Pasi Lähdekorpi 

 Jarkko Mannersuo 

 
43§ Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 
 
44§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
45§ Esityslistan hyväksyminen  
 Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia. 
 
46§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
47§ Työkirjan läpikäynti 

Todettiin ettei ole tarvetta enää käydä työkirjaa lävitse, vaan keskeneräiset asiat 
on siirretty Teams-ryhmän tehtäviin. 
 

48§ Erikoisnäyttelyiden 2022 tilanne ja sen yhteydessä järjestettävät muut 
tapahtumat. 

 Erikoisnäyttelyiden tilanne on hyvä, tuomarit varmistettu ja ilmoittautuminen 
auki. Sunnuntain pyyjahti sekä ammuntakilpailut on suunniteltu ja mainokset 
olleet jo lehdessä tapahtumasta. 
 

49§ Kerhon omien telttojen hankinta 
 Näyttelytoimikunnan esityksen mukaan tilataan kerholle 3 kpl telttoja ja 

kuljetuskärryjä. Marko Stålnacke ilmoittaa näyttelytoimikunnalle, että voivat 
laittaa teltat tilaukseen. 

  
50§ Kerhon uudet nettisivut 
 Käyty lävitse uuden kanakoirakerhon nettisivujen mallia mistä saatu tarjous 

Avenis Oy:ltä. Nykyiset sivut jo vanhentuneet ja nykyisten sivujen rakenne 
hankala.  

 Omat jäsensivut luodaan myös uusille sivuille.  
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 Päätettiin tilata uudet nettisivut, Jari Moilanen ottaa vastuun nettisivujen 
tilauksesta ja sopimisesta. 

 

51§ Erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta esitys; näyttelytoimikunnan jäsenille 
kilometrikorvaus. 

 Korvataan matkalaskua vastaan 0.25e/km näyttelytoimikunnan jäsenille. 
 
52§ Jäsenasiat, jäsenmäärät. 
 Hyväksyttiin 2 koejäsentä ja 1 vuosijäsen.  
 
53§ Erämessuille osallistuminen 
 Ei olla tänä vuonna osallistumassa. 
 
54§ Uusien palkintojen tilaus 

Ennen syksyn kokeita tilataan uusia mitaleja ja katsotaan myös malleja 
uusittavalle Derby-lautaselle.  
Tilataan myös syksyä varten Popalta kunniakirjoja ja niitä viedään kerhon 
varastoon Kauhavalle mistä voi hakea tai sitten tilata sihteeriltä. 

 
55§ Muut asiat  

a) Lauantaina esille nousseet asiat on kirjattuna, eikä tällä hetkellä tarvetta 
Hallituksen kokouksessa käydä lävitse. 

b) Varastossa olevat kerhon oranssit huomioliivit jaetaan Tuomaripäivillä 
tuomareille jotka syksyn aikana tuomaroivat kerhon kokeissa. 

c) Laitetaan yleiseen hakuun seuraavat avoimeksi tulevat tehtävät; koepäällikkö, 
koesihteeri ja vuosikokouksen palkintovastaava. 

d) Seuraava kokous 15.6. klo 18.00 teams-kokous. Suunniteltiin alustavasti 
elokuun hallituksen kokousta sunnuntaille 7.8. klo 12.00.  paikkana Lapua. 
 

56§ Kokouksen päättäminen  
 Puheenjohtajan päätti kokouksen klo 10.48 
 
  
 Vakuudeksi 3.4.2022 
 
 

  
 __________________________________ 
 Kirsi Tuominen 
 sihteeri 
 KKK-HHS Ry 

 
 
  


