VUOSIKOKOUS
ESITYSLISTA
Aika

su 20.03.2016 klo 1200 – 13.23.

Paikka

Hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä

1
Kokouksen avaus klo 12.00 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
2
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Yhdistyksen hallitus oli kutsunut kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Ilvosen. Kokousväen yksimielisellä päätöksellä kokouksen puheenjohtajana toimi
Jaakko Ilvonen.
3
Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Ilvonen kutsui kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Mirja Kukkamäen, minkä kokousväki yksimielisesti hyväksyi.
4
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Sirkku Heliävirtaa ja Sari Aaltosta,
jotka tulivat yksimielisesti valituiksi. Päätettiin, että he toimisivat myös
ääntenlaskijoina, mikäli äänestyksiä tulee.
5
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajat (liite 1) ja äänestysoikeudet
- Ilmoitettu Sheltit –lehdessä 4/2015 sivulla 5. Lehti ilmestyi ennen joulua
2015.
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen,
osanottajalistalla on 19 henkilöä, äänioikeutettuja 19 henkilöä.
6
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
7
Vuoden 2015 toimintakertomuksen (liite 2), tilinpäätöksen (liite 3) ja toiminnantarkastajien lausunnon
(liite 4) kuuleminen.
Luettiin läpi vuoden 2015 toimintakertomus, hallituksen ja jalostustoimikunnan, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
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8
Vuoden 2015 toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite3) vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Vahvistettiin yksimielisesti toimintakertomukset ja tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
9
Jäsenmaksun määrääminen v. 2017
Hallitus esittää, että v. 2017 jäsenmaksut pysyvät ennallaan, varsinainen
25,00 euroa, perhejäsen 5,00 euroa ja nuorisojäsen (8 – 17 v) 15 euroa sekä
ainaisjäsen 250 euroa (kymmenkertainen sen hetkinen varsinaisen jäsenen
vuosimaksu) sekä kasvattajan ilmoittamat uudet jäsenet edelleenkin 10
eur/pentu (koko pentue kerralla ja omistajien luvalla).
Kokous hyväksyi jäsenmaksun sellaisenaan.
10
Jäsenyhdistyksien jäsenmaksuhyvityksen määrääminen v. 2017.
Kokous hyväksyi jäsenmaksuhyvityksen pysyvän entisellään, eli 6 % kyseessä olevan vuoden jäsenmaksusta kunkin jäsenyhdistyksen jäsenmäärän mukaan.
11
Vuoden 2016 toimintasuunnitelman (liite 5) ja tulo- ja menoarvion (liite 6) esittäminen.
Luettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmat, hallituksen ja jalostustoimikunnan sekä tulo- ja menoarvio esitettiin.
12
Vuoden 2016 toimintasuunnitelman (liite 5) ja tulo- ja menoarvion (liite 6) hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarvio.
13
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jani Laitamäkeä ja Esteri Lähderantaa. Kummankin kerrottua itsestään ja suunnitelmistaan suoritettiin
äänestys.
Äänestyksen tulos oli: Jani Laitamäki 15 ääntä ja Esteri Lähderanta 4 ääntä.
Äänestyksen tuloksena Jani Laitamäestä tuli yhdistyksen puheenjohtaja.
14
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
a) Erovuorossa on Etelä-Suomesta Jaana Karonen (1 v. jäljellä Jaana Illikainen,
joka oli pyytänyt eroa joka täten hyväksyttiin)
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Etelä-Suomesta ehdotettiin Saimi Muhosta (2v.) ja Jaana Karosta (1v.),
jotka tulivat valituiksi yksimielisesti tässä järjestyksessä.
b) Erovuorossa on Lännestä Anne Leppäkorpi (1 v. jäljellä Janita Kangassalo)
Lännestä ehdotettiin Anne Leppäkorpea (oli lupautunut olemaan käytettävissä), joka tuli yksimielisesti valituksi 2-vuotiskaudeksi.
c) Erovuorossa Hämeestä Saija Tuomi (1 v. jäljellä Jani Laitamäki, jonka tultua
valituksi puheenjohtajaksi, tilalle on valittava toinen henkilö 1 vuodeksi)
Hämeestä ehdotettiin Suvi Anttilaa 2-vuotiskaudeksi ja Iekku Pylkkää 1vuotiskaudeksi, jotka tulivat yksimielisesti valituiksi.
d) Erovuorossa Savo-Karjalasta Sanna Sillman (1 v. jäljellä Taru Ohtonen, ilmoitti eroavansa hallituksesta, joten hänen tilalleen on valittava 1 vuodeksi
toinen henkilö)
Savo-Karjalasta ehdotettiin Arto Temosta 2-vuotiskaudeksi ja Sirpa Temosta 1-vuotiskaudeksi, jotka tulivat yksimielisesti valituiksi.
e) Erovuorossa Pohjois-Suomesta Petri Eklund (1 v. jäljellä Henna Eklund, ilmoitti eroavansa hallituksesta, joten hänen tilalleen on valittava 1 vuodeksi
toinen henkilö)
Pohjois-Suomesta ehdotettiin 2-vuotiskaudeksi Aini Kaltakaria ja 1vuotiskaudeksi Seija Sipolaa, jotka tulivat yksimielisesti valituiksi.
15
Hallituksen varajäsenten valinta
a) Etelä-Suomesta oli ollut Christina Kittelä
Etelä-Suomesta ehdotettiin Saana Särkilahtea, joka tuli yksimielisesti valituksi.
b) Lännestä oli ollut Lena Karlsson
Koska Lännestä ei ollut esitetty ehdokkaita eikä paikaltakaan löytynyt, niin
kokousväki ehdotti Hämeen alueelta paikalla ollutta Sirkku Heliävirtaa Lännen varajäseneksi, joka tuli yksimielisesti valituksi.
c) Hämeestä oli ollut Heidi Ruoho
Hämeestä ehdotettiin Heidi Ruohoa, joka tuli yksimielisesti valituksi.
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d) Savo-Karjalasta oli ollut Arto Temonen
Koska Savo-Karjalasta ei ollut esitetty ehdokkaita eikä paikaltakaan löytynyt, niin kokousväki ehdotti Pohjois-Suomen alueelta paikalla ollutta Jaana
Kalaojaa Savo-Karjalan varajäseneksi, joka tuli yksimielisesti valituksi.
e) Pohjois-Suomesta oli Henna Tapojärvi
Pohjois-Suomesta ehdotettiin Henna Eklundia, joka tuli yksimielisesti valituksi.
16
Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta.
Edelliset toiminnantarkastajat olivat Taisto Hongisto (kuollut) ja Riitta
Oksman sekä varatoiminnantarkastajat Aki Korhonen ja Laura Mättö.
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Riitta Oksmania ja Aki Korhosta, jotka
olivat antaneet suostumuksensa.
Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Oksman ja Aki Korhonen.
Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin Laura Mättöä (antanut suostumuksensa) ja paikalla ollutta Hannu Saarilahtea.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Laura Mättö ja Hannu
Saarilahti.
17
Valitaan SKL-FKK:n yleiskokoukseen ja valtuustoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle edustajat sekä varamiehet heille.
Yleiskokousedustajaksi ehdotettiin Jani Laitamäkeä ja varalle Aini Kaltakaria, jotka tulivat yksimielisesti valituiksi.
Valtuustoedustajaksi ehdotettiin Jani Laitamäkeä ja varalle Aini Kaltakaria, jotka tulivat yksimielisesti valituiksi.
18
Muut asiat

Keskusteluasiana tulevan JTO:n päivittäminen. Keskeisenä asiana rodun
terveydentila.
Käydyn keskustelun perusteella valtuutettiin hallitus ja jalostustoimikunta
hoitamaan päivityksen ajallaan Kennelliiton ohjeiden mukaan.

19
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.23.
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