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Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous
Aika 21.03.2015
Paikka Ravintola Asemaxin kabinetti, Asema-Aukio, 11130 Riihimäki.
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Silja Åkerfelt avasi kokouksen kello 13:45 ja
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Palkittiin Vuoden 2014 Schipperke -kisan voittajat.
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin paikalla olevan 19 (yhdeksäntoista) jäsentä ja heillä 7 (seitsemän) valtakirjaa. (liite 1).
Kokouksen äänimääräksi todettiin 26 (kaksikymmentäkuusi) ääntä .
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Silja Åkerfelt ja sihteeriksi Pia Kivisammal.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stina Högnabba ja Katja Jaranne, ääntenlaskijoiksi valittiin Virva
Säyriö ja Jenni Korhonen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jätetty postiin 02.02.2015 ja kutsu on julkaistu Laivis-lehdessä no 4/2015 (liite 2)
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Hyväksytään toimintakertakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 3) sekä tilinpäätöksen (liite 4) ja kuultiin
toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
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8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksut
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (liite 6) sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 (liite 7)
Jäsenmaksut päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti pitää ennallaan vuonna 2016. Maksut vuonna
2016 ovat varsinainen jäsen 30 euroa ja ainaisjäsen 10 x 30 euroa, nuorisojäsen 15 euroa, perhejäsen 10
euroa. Kasvattajan liittäessä pennun ostajan varsinaiseksi jäseneksi, jäsenmaksu on alennettuun hintaan
20 euroa ensimmäiseltä vuodelta, jonka kasvattaja maksaa.
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Silja Åkerfelt.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
Erovuorossa olleiden Olli Tuhkasen ja Miia Laaksosen tilalle 3- vuotiskaudeksi päätettiin valita Verna
Bützow sekä uudelleen Olli Tuhkanen. Varajäseniksi 1-vuotiskaudelle valittiin Virva Säyriö ja Miia
Laaksonen.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö.
Heille varahenkilöiksi valittiin Stina Högnabba ja Jenni Korhonen.
12. Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin
Valittiin puheenjohtaja ja tapauskohtaisesti yksi tai useampi henkilö hallituksesta edustamaan yhdistystä
kenneljärjestöjen kokouksissa
13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Hallitus esitti kunniajäsenyyttä yhdistyksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Leena Parviaiselle. Esitys
hyväksyttiin.
14. Käsitellään jäsenten tuomat esitykset ja aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.
helmikuuta mennessä.
Esityksiä tai aloitteita ei ollut.
15. Käsitellään muut asiat jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä
annetuista
Tällaisia asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30
Pöytäkirjan vakuudeksi:

_________________
Silja Åkerfelt
puheenjohtaja

__________________
Pia Kivisammal
sihteeri

__________________
Stina Högnabba
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Katja Jaranne
pöytäkirjantarkastaja

