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PÖYTÄKIRJA

28.4.2018

Islanninkoirat - Islandshundarna ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika:

28.4.2018 klo

Paikka:

Islanninkoirien leiri, Kerimäen Yömyssy, Toroppalantie 222, 58200 Kerimäki

1.

Vuosikokouksen avaus
Kokouksen avasi Riika Kivirinta ja toivotti paikalla olijat tervetulleeksi kello 13.07.

2.

Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus.
Paikalla oli 15 jäsentä. Valtakirjoja ei esitetty. Todettiin kokous äänivaltaiseksi.

3.

Kokouksen virkailijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Anne Vaskio.
Sihteeriksi valittiin Heidi Hautala.
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Marika Rajala sekä Tuula Korhonen.

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsu oli 2/2018 Hundurissa sekä yhdistyksen kotisivuiilla. Kokous todettiin lailliseksi sekä
esityslista hyväksyttiin.

5.

Hallituksen vuoden 2017 toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva
esittely
Riika Kivirinta esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen sekä yhdistyksen tuloslaskelman ja
taseen.

6.

Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
Riika Kivirinta esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.

7.

Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä
muille tilivelvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

8.

Esitys kiertopalkinto sääntöjen tarkistamiseksi
1. Kokous esitti, että kiertopalkinto säännöt yhteneväistettäisiin. Kiertopalkintojen pisteytykset
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omistaja itse ilmoittaisi lajivastaavalle tammikuun loppuun mennessä.
2. Hallitus esitti, että kiertopalkinto säännöt yhteneväistettäisiin. Kiertopalkintojen pisteytykset
omistaja itse ilmoittaisi lajivastaavalle helmikuun loppuun mennessä.
Äänestyksellä valittiin yksimielisesti ehdotus 1. Kiertopalkintojen säännöt yhteneväistetään.
Kiertopalkintojen pisteytykset omistaja itse ilmoittaisi lajivastaavalle tammikuun loppuun
mennessä.
9.

Esitys FI MVA arvon vaadittavien koetulosten muuttamisesta ennenaikaisesti
Ei esitetty.

10.

Sääntöjen päivitys
Muokkaus kohtaan:
7§ JÄSENEN EROAMINEN
Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa
jäsen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä, jos yksikin hallituksen jäsen sitä
toivoo, ja päätöksen puolelle on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota
yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin se/hän on saanut tiedon päätöksestä.
Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan
yhdistyksestä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden
kuukauden aikana eräpäivästä, katsotaan hänet eronneeksi.
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
Uusi sääntö
18§ LUOTTAMUSTOIMESTA EROTTAMINEN
Luottamustoimeen valitaan aina vuodeksi kerrallaan hallituksen päätöksellä. Luottamustoimesta
voidaan erottaa henkilö kesken kauden perustellusta syystä yhdistyksen kokouksessa, jolloin
kokouskutsussa on mainittava asiasta.
Ehdotettiin että hallitus käsittelee kohdan niin että se instanssi joka luottamustoimen on
hyväksynyt saisi myös tehdä päätöksen toimesta vapautuksen. Jätettiin asia seuraavaan
kokoukseen.

11.

Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa: Näistä asioista voidaan keskustella, mikäli kokous
niin haluaa ja päättää päätöksen ollessa yksimielinen
Ei muita asioita.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.48.
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Kokouksen puolesta

Kerimäellä 28.4.2018

Anne Vaskio
puheenjohtaja

Heidi Hautala
sihteeri

Marika Rajala
pöytäkirjan tarkastaja

Tuula Korhonen
pöytäkirjan tarkastaja

