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Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous
Aika 25.2.2012
Paikka ABC Masuuni, Santasalonkatu 2. 03600 Karkkila
1, Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen kello 13.10 ja
toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
Palkittiin Vuoden 2011 schipperke -kisan voittajat.
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin paikalla olevan 14 (neljätoista) jäsentä ja heillä 8 (kahdeksan) valtakirjaa, sekä 2 (kaksi) ei
jäsentä. (liite 1).
Kokouksen äänimääräksi todettiin 22 (kaksikymmentäkaksi) ääntä .
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen ja sihteeriksi Silja Åkerfelt.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Laaksonen ja Kirsi Liipo sekä ääntenlaskijoiksi Anita
Kalliopää ja Pia Kivisammal.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on jätetty postiin 25.1.2012 ja kutsu on julkaistu Laivis-lehdessä no 4/2011 (liite 2)
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja samalla sovittiin, että kokoukselle tullut Marjaleena
Hiltusen kirje (liite7) käsitellään kohdassa 14, vaikka kirje ei ollutkaan varsinainen aloite.
6. Hyväksytään toimintakertakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen (Liite 2) sekä tilinpäätöksen (Liite 3).
Marjaleena Hiltunen kiitti toimitusta hienosta Laivis-Lehdestä ja Pia Kivisammal kertoi, että
yhdistyksen jäsenmäärä on kasvussa.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2011. Kuultiin Toiminnantarkastajien lausunto (Liite 4).
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
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8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksut
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Liite 5) sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012
(Liite 6)
Jäsenmaksut päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan. Maksut vuonna 2013 ovat
vuosijäsen 25 euroa, nuorisojäsen 15 euroa ja perhejäsen 10 euroa..
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
Puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin Silja Åkerfelt
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroiset Marjut Sorvali ja Olli Tuhkanen uudelleen 3vuotiskaudeksi sekä puheenjohtajaksi valitun Silja Åkerfeltin ja hallituspaikkansa jättäneen Kirsti
Vesannon tilalle Marjatta Reinikainen ja Pirjo Lehmustola-Franzen, molemmat 1-vuotiskaudeksi.
Varajäseniksi valittiin Marjatta Virtanen ja Pirjo Sunnari.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
Toiminnantarkastajiksi valittiin entiset, Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö.
Heille varahenkilöiksi valittiin Johanna Stolt sekä Marjaleena Hiltunen.
12. Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin
Valittiin puheenjohtaja ja/tai Leena Parviainen edustamaan yhdistystä kenneljärjestöjen
kokouksissa
13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Esityksiä ja aloitteita ei ollut.
14. Käsitellään jäsenten tuomat esitykset ja aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.
helmikuuta mennessä.
Esityksiä ja aloitteita ei ollut
Tässä kohtaa luettiin Marjaleena Hiltusen (liite7) kokoukselle lähettämä kirje. Esiin tulleet asiat
saivat aikaan vilkasta keskustelua. Puheenjohtaja totesi, että tämän tyyppinen aloitteellisuus
jäsenten taholta on tervetullutta koska se antaa mahdollisuuden selventää asioita ja korjata uisein
vallalla olevia väärinkäsityksiä, lisäksi hallitukselle ja toimikunnille voi jäsenistö näin antaa
toimintavinkkejä ja toivomuksia..
Puheenjohtaja kiitti Marjaleena Hiltusta hyvästä kirjoituksesta.
15. Käsitellään muut asiat jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä
annetuista
Tällaisia asioita ei ollut
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45
Pöytäkirjan vakuudeksi
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Leena Parviainen
puheenjohtaja

________________
Silja Åkerfelt
sihteeri

________________
Markku Laaksonen
pöytäkirjantarkastaja

________________
Kirsi Liipo
pöytäkirjantarkastaja
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