
Sivu 115

fr
Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y .

sÄÄr.rröMÄÄnft N E N vuost KoKous

Aika:

Paikka:

POYTAKIRJA

17.03.2018 klo 15:00

Etelä-Hämeen kennelpiiri ry:n kokoustilat
Parolantie 13, Kaurialan kaupunginosa, Hämeenlinna

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi
kokoukseen.

Kokouksen avaaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokou ksen järieståiytym i nen
Esitys: Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi
pöytäkirj an tarkastaj aa, j otka toim ivat myös äänten laskijoi na.
Päätös : Kokouksen puheenjohtajaksl val ittiin J aakko Sten roos, sihteeri ksi
Hannele Kettunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Margit Haukka ja Birgitta Saikko,
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokouksessa kiertäneen nimilistan mukaan paikalla oliyhteensä 20 yhdistyksen
jäsentä.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Eeitys: Yhdistyksen säännöissä (12$) mainitaan, että kevätkokous on yhdis-
tyksen vuosikokous ja se pidetään ennen maaliskuun loppua. Kokouskutsu
lähetetään postitse våhintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta (10S).

Kokouskutsu on julkaistu jäsenkirjeessä 1/2018, joka postitettiin 26.2.2018.
Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaisestikoolle-
kutsuttuja (10S).
Huomautus: Laura Mäenpää huomautti lähettäneensä 8.2.201 8 yhdistyksen
hallitukselle sähköpostiviestin, joka sisälsi (mm. testamenttirahastoon liittWiä)
asioita, jotka hän toivoitulevan kevätkokouksessa päätettäväksi. Myös Birgitta
Saikko oli låhettånyt 1.3.2018 päivätyssä sähköpostissa hallitukselle toivomuksen,
että testamenttirahastosta päätetäån kevätkokouksessa. Susanna Söderholm oli
niin ikään lähettänyt hallitukselle kirjeen, joka sisälsitoivomuksia kevätkokouksessa
käsiteltäviksi asioiksi. Näistä kirjeistä Mäenpään ja Saikon kirjeet olivat tulleet
hallitukselle riittävän aikaisin, jotta niissä toivotut asiat olisiehditty oftaa mukaan
kokouskutsuun, jolloin niistä olisi voitu tehdä päätöksiä. Koska asiat eivät olleet
mukana kokouskutsussa, niistä voidaan hallituksen linjauksen mukaan tehdä päätös
kyllä taiei kohdassa 8. Mäenpää pyysi kirjaamaan, että hallitus olitahallisesti
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toiminut väärin, kun olijåittänyt näiden kifleiden sisältämät esitykset huomioimatta.
Kirjeiden sisältämät asiat päätettiin käsitellä kokouslistan kohdassa 8: "Muut asiat:
jäsenten esittämien asioiden käsittely'.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4\ Kokouksen työiäriestyksen hyväksyminen
Esitys : Vuosikokous hyväksyy esitysl ista n kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Vuosikokous hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi,
kuitenkin sillä muutoksella, että esityslistan numerointi korjattiin jatkuvaksi
(1-10). Esityslistan työjärjestyksen numeroinnista puuttuivat numerot 6ia7.
LIITE 1

5) Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille sekä toiminnantarkastaiien lausunnon
kuuleminen
Hallitus on kokouksessaan 13.2.2018 hyväksynyt omalta osaltaan vuoden 2017
toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja allekirioittanut sen.
Toim in na nta rkastaja Harry Antson j a varatoim i nnantarkastaja Ti ina I lola
ovat laatineet toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2017 .

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, eftå se vahvistaa yhdistyksen titin-
päätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.20'17-
31 .12.2017 sekä merkitsee toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta 201 7
tietoon saatetuksi. Ll ITE
Päätös: Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin läpikohta kohdalta.
Toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2017 luettiin ja merkittiin tietoon
saatetuksi.
Testamenttirahastosta siinetty 2000 € leirituottoihin, tämän hyväksyntä siirrettiin
Birgitta Saikon esityksestä kohtaan I ja voidaan hyväksyä vasta kun
testamenttirahaston säännöt on hyväksytty.
Muilta osin Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
myönneft iin vastuuva paus vuoden 2017 tili' ja toim i ntakaudelta.
LIITE 2

6) Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Hallitus on kokouksessaan 13.3.2018 hyväksynyt omalta osaltaan toiminta-
suunnitelman vuodelle 2018.
Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, ettå se hyväksyy liitteen mukaisen
toimintasuunnitelman vuodelle 2018. LIITE
Päätös : Påätetti in I isätä toim i ntasuu n n itel maa n
- Maailmanlaajuisen Käyttötenierien kattojärjestön perustaminen

(Working Terrier World Union). Hallitus on suhtautunut asiaan myönteisestija
odottaa asian edistymistä Saksan päässä. Kaftojärjestön perutamiskokous
pidetään Saksassa 6. -7.10.2018.

- Airis'mestis muutetaan Nelirotumestis 2018.
- loppukesällä 2018 on mahdollista jårjeståä erillinen palveluskoiralajeihin

keskittynyt päivä.
- päätettiin poistaa kohdasta 5 testamenttirahaston käyttö sääntöien mukaan,

voidaan käsitellä vasta kun testamenttirahaston säännöt ovat hWäksytty
Vuosikokous hyväksyitoimintasuunnitelman yllä mainittujen muutosten kera.
LilTE3 Åt
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7) Vuoden 2018 talousaryio
Hallitus on kokouksessaan 13.3.2018 hyväksynyt osaltaan yhdistyksen talous-
arvion vuodelle 2018. LIITE
Esitys: Hallitus esittåä vuosikokoukselle, eftä se hyväksyy liitteen mukaisen talous-
arvion vuodelle 2018.
Päätös: Kokouksessa tarkasteltiin hallituksen esittämää vuoden 2018 talousarviota
ja siitå keskusteltiin.
Laura Mäenpää ihmetteli oma näyttelyn tuoftojen suuruutta, tarkoitus on järjestää
myös Match Show (2 kpl), lisätään oma näyttely tekstiin 2 Match Show

Eila Uusi-Kouvo esittiettä myös rahaston käytöstä tulee tehdä suunnitelma.

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän talousarvion vuodelle 201 8.

LIITE 4

8) Muut asiat jäsenten esittämien asioiden käsittely
Yhdistyksen sääntöjen (12$ kohta 7) mukaan muissa asioissa påätös voidaan tehdä
vain niistä asioista, jotka on kirjallisestijätetty hallitukselle viikkoa ennen kokous-
päivää, huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain 14$ määräykset.
Esitys: Vuosikokoukselle on mååräaikaan mennessä lähetetty kolme (3) ehdotusta.

tuut asiat: jäsenten esittämien asioiden esittely:
Vuosikokoukselle oli määråaikaan mennessä lähetetty kolme (3) esitystä, joiden
lähettäjät olivat Laura Måenpää, Birgitta Saikko ja Susanna Söderholm. Yhdistyksen
puheenjohtaja esitteli låhetetyt kirjeet. Laura Mäenpään ja Birgitta Saikon esitykset
koskivat Taina Lundelinin testamenttirahastoa. Susanna Söderholmin esitys oli
12-kohtainen, ja se sisålsiasiaa testamentista ja testamenttirahastosta, yhdistyksen
alv-velvollisuudesta, kasvattajien kohtelusta jalostustoimikunnan taholta ja yhdis-
tyksen viestinnästä. Hallitus olikäsitellyt näitä kolmea kirjettä ja tehnyt niihin vasti-
neensa, jotka luettiin kokouksessa. Nämä kolme esitystä ja niihin liittyvä hallituksen
vastine ovat liitteenä nähtävillä. LIITE 5
Usea kokouksen osanottaja ilmaisi, että testamenttirahasto on ehdottomasti käytet-
tävä testamentin tarkoitemääräyksen mukaisestivain palveluskoira- ja pelastus-
koiratoimintaan eikå voida hallituksen päätöksellä laajentaa sitä koskemaan kaikkia
SPKL:n hallinnoimia lajeja. Hallituksen esitys Liite 7.

Moni kokouksen osanottaja oli käynyt keskusteluja lainoppineiden
kanssa, ja oli sitä mieltä, että hallitus on vastuussa jäsenistölle, ja että hallitus ei voi
päättää testamenttirahaston säännöistä ilman jäsenistön hyväksyntää. Rahastolle
vaadittiin selkeät såännöt. Esitettiin myös, että säännöissä on otettava huomioon
alueelliset tekijät siten, että testamentin avulla voidaan myös tukea airedalen-
tenierien pk{oimintaa muuallakin kuin niillä alueilla, joissa yhdistys järjestää omia
koulutustapahtumia.
Susanna Söderholmin esityksen muista kuin testamenttiin liittyvistä asioista keskus-
teltiin lyhyesti. Keskusteluissa pohdittiin tapoja varmistua, että viestintä jalostus-
toimikunnalta kasvattajiin päin olisi asiallista. Yhdistyksen alv-velvollisuudesta
todettiin, että yhdistys eiole alv-verovelvollinen, mutta että se eivoi myöskään
alv-veroja vähentää omalta puoleltaan. Susanna Söderholm toivoierityisesti
kasvattajapäiville lisää aikaa kasvatustoimintaa koskevaan keskusteluun, koska
nyt sitä oliesityslistassa vain puolituntia. '..f
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Pyritään järjestämään pidempi aika keskustelulle.
Päätös: Testamenftirahastoa koskeneen keskustelun lopputulema oli, että hallitus
ottaa testamenttirahaston säännöt uudestaan käsittelyynsä ja tuo sääntöehdotuksen
joko ylimääräisen yleiskokouksen taiviimeistään syyskokouksen käsittelyyn siten
että sääntöehdotus on esityslistalla ja toimitetaan etukäteen jäsenistölle.

Ennen sääntöjen hyväksyntää ei rahastosta saa käyttää rahaa.
Jäsenet voivat lähettää hallitukselle ldeoita ja ajatuksia
testamenftirahaston kåyttöön liittyen.
LIITE 5

I lmoitusasiat ja tiedustelut
Esitys: Kokoukseen osallistujilla on mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.
Keskusteltiin, tiedusteltiin ja todettiin mm
- Taina Lundelinin kennelnimeä kantavan kiertopalkinnon järjeståmisestä
- jäsenkirjeen muuttamisesta sähköiseksi, kustannuksia säästäen
- mahdollisuudestasaadajäsenmaksulaskusähköisenä
- tiedotustoiminta, kaikilla yhdistyksen kanavilla fiäsenlehti, kotisivut ja facebook)
- muuttamallajäsenlehden muotoa/kokoaedullisemmaksi
- todettiin, että yhdistyksen talous pyörii pääosin vuosijäsenmaksuilla
- toivottiin kalusteluetteloa yhdistyksen kaikista omistamista tavaroista

10) Kokouksen päättäminen
Esitys : Kokouksen pu heenjohtaja päättää kokou ksen.
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päättikokouksen noin klo 18:30

Kokouksen osallistujaluettelo. LIITE 6

Kokouksen jälkeen jaettiin pakinnot ansloituneille vuoden 2017 saavutusten perusteella.

Pöytäkirjan vaku udeksi
Aika ja paikka
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Jaakko Stenroos
kokouksen puheenjohtaja

Hannele Kettunen
kokouksen sihteeri
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LIITTEET
Liite 1 . Hallituksen esityslista sääntömääräiselle vuosikokoukselle
Liite 2. Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
Liite 3. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Liite 4. Vuoden 2018 talousarvio
Liite 5. Laura Mäenpään, Birgitta Saikon ja Susanna Söderholmin esitykset kokouksessa
käsiteltäviksi asioiksi ja hallituksen vastineet niihin.
Liite 6. Osallistujalueftelo
Lilte 7 Hallituksen laatima esitys Testamenttirahaston säännöiksi


