Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous
Aika ja paikka:

Riihimäki, Asemaravintola, Virkailijakerho
16.2.2008 klo 13.04 - 14.43

Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2007 ansioituneita schipperkejä (paras
näyttely-, veteraani-, pentu-, agility- ja toko-koirat).
Kirsi Liipolle ojennettiin kukka kiitokseksi ansiokkaasta toiminnasta
”Kerho-Kaupan Tätinä”
1.

Todetaan kokouksen äänivaltaisuus
Puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi.
Todettiin kokouksen äänivaltaisuus.
Paikalla oli 19 jäsentä ja valtakirjalla edustettuna 10 (liite 1)

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen.
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kirsti Vesannon.
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jaana Tammisto ja Pirjo Riekkola.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Ikonen ja Iris Ristimäki.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus
Puheenjohtaja ilmoitti kokouskutsujen postituksen päivän, joka todennettiin
postin antamasta tositteesta. (31.1.2008)
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).

4.

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa
koskeva tilinpäätökseen perustuva selvitys
Käytiin toimintakertomus vuodelta 2007 kohta kohdalta läpi.
Kolme virhettä korjataan ja toimintakertomus hyväksyttiin (liite 3).
(1. Hallinto: …kahdeksan kertaa)
(2. Toiminta: Erikoisnäyttelyn tuomarin nimi Ferdi Dickmann)
(3.Toiminta:….neljä schipperkeä edusti)

Jaana Tammisto esitteli tuloslaskelman ja taseen (liite 4).
5.

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja luki tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.(liite5)

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vuodelta 2007 hyväksyttiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

7.

Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
Hallitus esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2006 silloiselle
hallitukselle ja muille tilivelvollisille uuden tilintarkastuslausunnon perusteella
(liite 6 ja 7).
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin ja vuoden 2006 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille. Todettiin ettei vuoden 2006 tileissä ja toiminnoissa ollut mitään
rikkeitä eikä vilppiä.
Pirjo Lunkka ilmoitti, että vetää haasteensa takaisin käräjäoikeudesta
syyskokouksessa sovitun mukaisesti, mikäli hallitus julkaisee lausuman jossa
ilmenee, ettei vuoden 2006 toiminnassa ole ollut rikkeitä tai vilppiä. Hallitus
lupasi toimia näin.
Pirjo Lunkan pyynnöstä hallitus lupasi laittaa lehteen ns. julkilausuman, jossa
ilmenee se, ettei vuoden 2006 toiminnassa ole ollut rikkeitä tai vilppiä.
Tarja Iivonen ilmoitti neuvottelevansa asianajajansa kanssa tavasta miten sovinto
hoidetaan. Tarja Iivonen pyysi puheenjohtaja Leena Parviaiselta kokouksen
jälkeen kahdenkeskistä neuvottelua ja näin sovittiin.
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja pitäisi saada maanantaina asianajajille ja
käräjäoikeudelle, jossa odotetaan loppuratkaisua asioihin 20.2.2008 mennessä.

8.

Muut asiat
Syyskokouksen pöytäkirja
Tarja Iivonen teki huomautuksen syyskokouksen pöytäkirjan virheistä koskien
sääntömuutosta. Sovittiin, että puheenjohtaja ja Tarja Iivonen käyvät nuo kohdat
läpi ja tekevät tarvittavat muutokset.
Hannes lohen geenitutkimus
Todettiin ongelmaksi muodostuneen sen, miten löydetään omistaja kun vain

koiran tiedot on.
Iivonen tiedusteli jäsentietojen luovuttamisesta tutkimusryhmän käyttöön.
Kokous valtuutti puheenjohtajan selvittämään laillisuutta, että saataisiin Hannes
Lohen tutkimusryhmän käyttöön mahdollisen koiran omistajatiedot.
Esitettiin, että kerhon sivuilla olevaan internetjäsenilmoituskaavakkeeseen
lisätään kohta, jossa kysytään lupaa julkaista/luovuttaa jäsenen tietoja hallituksen
hyväksymällä tavalla.
Vuosikirjan painatus
Keskusteltiin vuosikirjojen painatuksen kustannuksista ja esitettiin muutamaa
erilaisia vaihtoehtoja. Todettiin hinnan muodostuvan kohtuuttomaksi.
Kokous päätti yksimielisesti ehdottaa hallitukselle, että uudet vuosikirjat
siirrettäisiin kerhon internetsivuille. Silloin ne olisivat sieltä mahdollista tulostaa
ja pyynnöstä tulostettaisiin ne n. omakustannushintaan niille joilla ei konetta ole.
Vieraskielisten arvosteluiden kääntämiseen tarjoutui kaksi vapaaehtoista:
Liisa Miettinen, englannin- ja ranskankielistä. sekä
Tarja Iivonen ruotsin- ja saksan kielistä.
9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvästä kokouksesta ja päätti sen klo 14.43.
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