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Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous 
Aika 31.3.2009 
Paikka Riihimäki, B-H Kenneltarvike, kokoustilat, Kaarlonkatu 18 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen kello 1830 ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi ja samalla palkittiin Vuoden 2009 schipperke-kisan voittajat. 
 
1. Kokouksen äänivaltaisuuden toteaminen 
Paikalla oli 14 jäsentä. (liite 1). Kokous todettiin äänivaltaiseksi. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen ja sihteeriksi valittiin Silja Åkerfelt. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Monica Anderson ja Pia Kivisammal. 
 
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
Kutsut on jätetty Lohjan pääpostiin 17.3.2009 (liite 2) 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva 
tilinpäätökseen perustuva selvitys 
Vuoden 2009 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin. Erikoisnäyttelykohtaan korjattiin 
vuoden 2009 näyttelyn pitopaikaksi Hesperian puisto ja vuosiluku oikeaksi 2009.  Vuoden 
schipperke-kisan tulokset tarkistetaan ja korjataan. (liite 3) 
 
5. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
Puheenjohtaja selvitti kokoukselle vuoden 2009 taloudellista tilannetta. (liite 4) 
 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
Kohdan 6 avasi ja esitteli Juha Roininen. Vahvistettiin tilinpäätös. Kuultiin 
tilintarkastajien lausunto. Hyväksyttiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. (liite 5) 
 
7. Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat. Hallitus esittää, että 
tehtävänsä jättäneen Päivi Åkerbladin tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen toimikaudelle 
2010-2011. 
Valittiin yksimielisesti Miia Laaksonen hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2010-2011 , 
muita ehdokkaita ei ollut. 
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8. Muut asiat 
Puheenjohtaja esitteli ja luki Suomen Schipperkekerho ry:n lausunnon koskien Suomen 
Kennelliiton Jalostusstrategia esitystä. (liite 6). Lausuntoa kannatettiin ja se hyväksyttiin 
lähettäväksi Suomen Kääpiökoirayhdistykselle ja  toimitettavaksi sieltä edelleen Suomen 
Kennelliitolle. (liite 7) 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
_______________    ________________ 
Leena Parviainen    Juha Roininen 
puheenjohtaja    puheenjohtaja §6 
 
 
 
 
 
________________  
Silja Åkerfelt 
sihteeri 
 
 
 
 
 
________________   ________________ 
Monica Anderson    Pia Kivisammal 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
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