Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2014
Aika: 7.2.2014 klo 18.00
Paikka: Valajastalo, Rautiosaari

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Ylitalo avasi kokouksen klo 18.09 ja toivotti runsaslukuisen
kokousosallistujajoukon tervetulleeksi vuosikokoukseen. Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja
kiitti maanomistajia ja totesi toimintavuoden olleen kaikin puolin aktiivinen. Myös uusi nuori
ainaisjäsen Jesperi Kemppainen toivotettiin tervetulleeksi yhdistyksen jäseneksi.

2. Palkitsemiset
Suomen Laikajärjestön pronssinen ansiomerkki luovutettiin Sulevi Ruonakoskelle.
Viksunmalja luovutettiin Esko Posiolle.
Veli-Matti Huhtalaa muistettiin ylituomaroinneista.
Palkittiin puukoilla 25 jäsenten käyttö- ja muotovalion arvon saavuttanutta koiraa.

3. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ylitalo.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Terhi Savilahti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Verne Tervaharju ja Jyrki Pitkänen. Päätettiin että samat henkilöt
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Valtakirjojen tarkastus
Todettiin ettei valtakirjoja esitetty.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin Kansassa on ollut ilmoitus vuosikokouksesta 28.1.2014 ja yhdistyksen
kotisivuilla ilmoitus on ollut esillä jo aiemmin. Kokouksessa oli läsnä 40 yhdistyksen jäsentä.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä kohtaan muut asiat: Janne
Romakkaniemi esitelmöi aiheena jalostusasiat.
7. Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2013,
tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen. Keskusteltiin järjestettyjen
kokeiden vähäisestä määrästä suhteessa jäsenmäärään. Osasyynä kokeiden
vähäiseen määrään vaikuttivat myös sääolosuhteet. Kauko Heiskanen esitteli
tilinpäätöksen vuodelta 2013, joka osoittaa alijäämää 926,50. Puheenjohtaja luki
toiminnantarkastajien kertomuksen kokousväelle. Päätettiin hyväksyä
toimintakertomus ja tilit ja vahvistaa tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014.
10. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
Johtokunnan esitys: Säilytetään ennallaan. Päätettiin säilyttää jäsenmaksut ennallaan johtokunnan
esityksen mukaisesti 10 €/vuosimaksu ja 100 € ainaisjäsenmaksu.

11. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 johtokunnan esityksen mukaisesti.

12. Toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
Johtokunnan esitys: Säilytetään ennallaan. Päätettiin säilyttää palkkiot ja kulukorvaukset ennallaan
johtokunnan esityksen mukaisesti.

13. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2014
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ylitalo.
14. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset: Kauko Heiskanen, Sulevi Ruonakoski ja Jarmo Huovinen. Päätettiin valita erovuoroiset
jatkamaan johtokunnassa.

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehet kuluvalle
toimintavuodelle
Entiset ovat Martti Ylipekkala ja Martti Ruonakoski, sekä varalla Keijo Pätsi ja
Aatu Heikkilä.
Päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Martti Ylipekkala ja Tarja Kallio sekä varalle Keijo Pätsi ja Aatu
Heikkilä.

16. Yhdistyksen edustajien valitseminen Lapin Kennelpiirin ja kenneljärjestöjen kokouksiin
Johtokunnan esitys:
Lapin Kennelpiirin vuosikokous; Juhani Ylitalo
Laikajärjestön vuosikokous; Sulevi Ruonakoski, varalla Erkki Wall
Harmaahirvikoirajärjestön vuosikokous; Mikael Yritys, varalla Juhani Ylitalo
Pystykorvajärjestön vuosikokous; Jukka Puominen, varalla Jarmo Huovinen
Päätettiin valita Klhy:n edustajat johtokunnan esityksen mukaisesti.

17. Jäsenten erottamistapaukset
Todettiin ettei erottamistapauksia ole ollut.

18. Muut mahdolliset asiat
Kauko Heiskanen toivoi, että hänen tilalleen löytyisi rahastonhoitajaksi jatkaja lähitulevaisuudessa.
Janne Romakkaniemi esitteli tilastotietoja yleisimpien hirvikoirien rekisteröinneistä, koekäynneistä ja
Hirv 1 tuloksista sekä ykkösprosenttien suunnasta hirvikoirilla (Jämpti, Harmaa, Kk ja Laika)
verrattuna Suomen ajokoiraan. Jalostuskoiran ominaisuuksista varhaiskypsyys, sisarusten varhaiset
näytöt, ajoissa suoritetut terveystutkimukset, karhunhaukkutaipumukset ja vierassukuisuus ovat
Romakkaniemen mukaan koiran ostajia kiinnostavia ominaisuuksia. Käyttöomaisuudet näyttäisivät
tukevan koirilla myös hyvää rakennetta. Jos vaihtoehtoina jalostukseen on kaksi
käyttöominaisuuksiltaan tasapäistä koiraa, jalostukseen valikoituu rakenteeltaan kauniimpi koira .

19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

______________________
Pentti Ylitalo
Puheenjohtaja

______________________
Terhi Savilahti
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
__________________ ___ / ___ 2014
______________________
Verne Tervaharju
Pöytäkirjantarkastaja

______________________
Jyrki Pitkänen
Pöytäkirjantarkastaja

