
ISLANNINLAMMASKOIRAT – ISLANDHUNDARNA RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.11.2012

Paikka: Jyväskylä, Paviljonki

1. Kokouksen avaus

Kirsi Asikainen avasi kokouksen kello 11.55

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus

Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi. Paikalla oli 13 jäsentä (liitteenä osallistujien luettelo).

Valtakirjoja oli yksi kappale.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Asikainen

Sihteeriksi valittiin Riika Kivirinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Turpeinen ja Elina Tapio.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 3/2012, sekä yhdistyksen

internetsivuilla 2.10.2012, eli yli 14 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja

päätösvaltaiseksi.

5. Islanninkoirat ry:n puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2013

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jarkko.

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisten jäsenten Kirsi Asikaisen ja Eila Sillanpään tilalle valittiin Kirsi Honkala

ja Tiina Hyvönen. Varajäseniksi valittiin Jenni Julin ja Kirsi Asikainen.

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Islanninlammaskoirat  ry:n toiminta ei edellytä tilintarkastajien valintaa, joten yhdistykselle

valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin Eila

Sillanpää ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Satu Grahn.



8. Vuoden 2013 jäsenmaksut

Hallitus esitti syyskokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

Vuoden 2013 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan eli henkilöjäsen 20 euroa, perheenjäsen 4

euroa, ainaisjäsen 200 euroa ja pentuejäsen 10 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin.

9. Vuoden 2013 tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hallitus esitti syyskokoukselle tulo- ja menoarvioksi seuraavaa:

Tuotot

Myyntituotot (Hundur Shop) 3000,00

Ilmoitustuotot 200,00

Näyttelytuotot (erikoisnäyttely 2013) 1625,00

Koulutustuotot 4000,00

Tutustumispaketit 280,00

Muut tuotot (avustukset, Match show, arpajaiset) 1385,00

Jäsenmaksut 4800,00

Yhteensä 15 290,00

Kulut

Tavaran hankinta (Hundur Shop) -2400,00

Hundurin painatus -4600,00

Näyttelykulut -1600,00

Koulutuskulut -4600,00

Jalostustoimikunnan avustukset -100,00

Postimaksut -400,00

Pankkikulut 210,00

Jäsenmaksut -700,00

Osallistumismaksut -100,00

Kulukorvaukset (Työhuonekorvaus: puheenjohtaja 30 euroa, sihteeri 30 e, hundurlehden

päätoimittaja 50 e, hundur shopin pitäjä 40 e sekä rahastonhoitaja 30 e) -180,00

ISIC seminaariin osallistuminen kahdelle -700,00

muut kulut -500,00

Yhteensä -16 090,00

Tulos -800

Tulojen ja menojen erotus katetaan pääomasta.



Hallitus esitti syyskokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2013

•Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään

muualla kuin koiranäyttelyn yhteydessä.

•Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa ja ylläpidetään yhdistyksen

kotisivuja internetissä.

•Julkaistaan vuosikirja 2012.

•Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin

kokouksissa ja KoiraExpossa 2013.

•Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa.

•Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa.

•Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen jäsenille.

• Pyritään järjestämään jalostuspäivät

•Pyritään lisäämään ja tukemaan jäsenistön koulutusta eri lajien toimitsija-tehtäviä varten.

•Pyritään kehittämään myyntiartikkelitarjontaa sekä kehittämään rodun esittelymateriaalia.

•Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia tapahtumia

Suomen eri alueilla.

•Järjestetään erikoisnäyttely 2013 Tampereella ja jatketaan erikoisnäyttelyn 2014 valmistelua.

•Järjestetään tokon ja agilityn rotumestaruuskisat.

•Pyritään järjestämään paimennustaipumustesti ja paimennuskoulutusta.

•Pyritään järjestämään luonnetesti.

•Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility,

paimennus, pk, koiratanssi.

•Pyritään järjestämään kesällä islanninkoirien koulutus-/leiri -viikonloppu.

•Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten match show ja erikoisnäyttelyn

yhteyteen arpajaiset

Hallituksen esittämä vuoden 2013 tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma hyväksyttiin

sellaisenaan.

10. Vuoden 2013 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri

ISIC-seminaariin yhdistystä edustamaan valittiin Katariina Jarkko ja Anne Vaskio.

SSKY:n kokouksiin valittiin Katariina Jarkko

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokousedustajaksi valittiin Kirsi Honkala. Mikäli hän on

estynyt edustamasta, hallitus päättää uuden edustajan.

11. Vuoden 2013 erikoisnäyttely

Vuoden 2013 erikoisnäyttely järjestetään Tampereella 15.6.2013. Näyttelytoimikunnan

puheenjohtajana on Minna Lumiluoto, sihteerinä Marianne Trogen ja rahastonhoitajana Taina

Kiimamaa.



12. Muut asiat

Jäsenistö otti kantaa mahdollisiin tuleviin säästöihin tulo- ja menoarviossa ehdottamalla, että

Hundur-lehteä alettaisiin taas painaa mustavalkoisena kolme kertaa vuodessa ja vain

joulunumero olisi värillinen. Joulunumero sisältäisi myös värillisen liitteen erikoisnäyttelyyn

osallistuneista koirista. Näin saataisiin budjetti mahdollisesti taas tulokselliseksi. Asiasta myös

äänestettiin jäsenistön kesken, jolloin paikalla olleista jäsenistä 13 puolsi lehden

mustavalkoisuutta.

Kokouksessa käsiteltiin myös alueellista eriarvoisuutta koulutustukien saamisessa. Toivottiin

tuen saamisen helpottamista, jotta jo pienemällä koiramäärällä järjestetyt tapahtumat saisivat

tukea.

Kokouksessa tuli esille myös ihmettelyä siitä, miten Kiimingissä pidetyn paimennusviikonlopun

saama tuki on käytetty. Hallitus selvittää tämän asian.

13. Kokouksen päättäminen

Kirsi Asikainen päätti kokouksen kello 13.00

Jyväskylä 11.11.2012

_______________________                          _________________________

Kirsi Asikainen, puheenjohtaja Riika Kivirinta, sihteeri

_______________________ __________________________

Sirpa Turpeinen, pöytäkirjantarkastaja                      Elina Tapio, pöytäkirjantarkastaja


