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Suomen Schipperkekerho ry:n syyskokous
Aika
Paikka

14.12.2008 klo 13.10–14.35
Riihimäki, Aseman Virkailijakerho
Asema-aukio 1, 11130 Riihimäki

1. Kokousedustajien äänivaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Todettiin äänivaltaisuus.
Paikalla oli 14 jäsentä. (liite 1)
Valtakirjalla edustettuina oli 10 jäsentä. (liite 2)
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen ja sihteeriksi Päivi Åkerblad,
ja sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Iris Ristimäki ja Kirsi Liipo.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut ovat lähteneet
27.11.2008 Lohjan postista, ja tosite tästä oli esillä. (liite 3)
4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen.
5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, itse eronneen tilalle sekä kaksi
varajäsentä
Erovuorossa olivat Olli Tuhkanen, Pirjo Lehmustola-Franzén ja Pirjo Riekkola. Jaana
Tammisto oli eronnut kesken toimintakauden 2-vuotispaikalta.
Valituiksi tulivat Pirjo Lehmustola-Franzén, Olli Tuhkanen ja Päivi Åkerblad 2vuotispaikoille ja Pia Kivisammal 1-vuotispaikalle.
Varajäseniksi valittiin Marjatta Reinikainen ja Silja Åkerfelt.
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Tilintarkastajiksi valittiin Eija Lepistö ja Pirkko Kortelainen ja varamiehiksi Hanna Ikonen ja
Johanna Stolt.
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7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista, erikseen vuosi-, perheja nuorisojäsenten osalta
Hallitus esitti jäsenmaksuihin vuosijäsenmaksun osalta 5:n ja nuorisojäsenmaksun osalta 3
euron korotusta. Keskusteltiin kokouksen kanssa kasvattajan ilmoittamien jäsenten maksusta
ja sen tarpeellisuudesta. Päätettiin lakkauttaa tämä maksukohta. Keskusteltiin yhdistyksen
tietopaketin laatimisesta uusille pennunhankkijoille.
Jäsenmaksut päätettiin korottaa esityksen mukaan. Maksut vuonna 2009 ovat vuosijäseneltä
25 euroa, nuorisojäseneltä 15 euroa ja perhejäseneltä 10 euroa.
8. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009. (liite 4)
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2009. (liite 5)
9. Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa olevat asiat
Keskusteltiin alajaostoista. Todettiin, että mahdollisesti perustettavat alajaostot ovat
ilmoitusvelvollisia. Hallitukselle on toimitettava tarvittavat asiakirjat ja jäsenluettelo.
Keskusteltiin schipperkestä yleensä sekä erityisesti sääntöjen ja määräysten kiristämisestä.
Esille nousivat tunnistusmerkintäpakko, töpö-töpö-yhdistelmäkielto ja ulkomaisten urosten
astumisvierailujen sääntely.
10.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.
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