KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry
KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS
12.4.2017 klo 18.00 Amiraali
Osallistujat: Mari Alajääski (pj), Mia Petroff (sihteeri), Mika Vaittinen, Mia Horto, Jussi
Kuutti ja Matti Lampinen
KÄSITELLYT ASIAT –TIIVISTELMÄ
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen 18.05
2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat
5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut, aktiivisuuspisteet
Käytiin läpi yhdistyksen taloudellinen tilanne ja ajantasaisen budjetin kanssa käytiin läpi alkanut
vuosi. Sponsoreista on osa jäämässä pois, uusia olisi hyvä löytää.
Jäsenmaksuista on n. 70% maksettu.
Mia Petroff kysyy Kotkan Ruusun yöpartiontia ja selvittää, onko Haminan Energian stipendiä
haettavissa, edellä mainitut kattaisivat juuri ja juuri Peippolan kiinteistöverot.
Laskut ajantasalla – Peruuntuneen Manner-päivän maksut palautettava.
6. Saapuneet kirjelmät
Mika Vaittisen eroilmoitus hallituksesta henkilökohtaisten asioiden vuoksi – hallitus totesi
saapuneeksi ja hyväksyi eron, mutta päätti olla käynnistämättä toimenpiteitä. Hallitus hoitaa
loppukauden vajaamiehityksellä.
7. Uudet ja eronneet jäsenet
Hallitus hyväksyi viisi uutta jäsentä – Tervetuloa!
Yksi eronnut.
8. Rahastonhoitajan tilinkäyttö
Täydennettiin OP:lle menevää pöytäkirjaotetta verkkotunnuksien osalta.
Ei OP:n asiakkaalle pankkitunnukset maksavat 6 €/kk.
Mari Alajääski kysyy alennuksia palvelumaksuihin.
9. Sponsorit 2017
Kuusi sponsoria on ilmoittanut halukkuudesta jatkaa. Päätettiin, että bannereita voisi sivuille
myydä 50 € hintaan per kausi – ei kuitenkaan etusivulle, joka varattu pääsponsoreille.

10. Lintukodon leiri
Leiri anottu ja saatu ajalle 16.-17.9., 150 €/vuorokausi. Peltojälkikouluttaja Erja Hyökki,
hakukouluttaja Susanna Niittymäki. Tottelevaisuus kouluttaja vielä hakusessa.
11. Maastot/ryhmät
Maastoryhmien vetäjille pidetiin palaveri 7.4. Käytiin läpi saadut maastot ja pelisäännöt ja
ryhmien kokoonpanot.
Päätettiin palkita hakukouluttajat yhä 50 € lajin osaamista lisäävällä valitsemallaan
koulutuksella.
12. Koirankouluttajakurssi 10.6
Anottu ja hyväksytty – näkyy jo liiton sivuilla
Yhdistys lähettää halukkaat yhdistyksen koulutuksia vetävät veloituksetta
13. Toko/Rally-toko
Tokotorstaiden vetäjät selvillä – vetovuorolista päivitetään sivuille ja kopin seinälle
Rally-tokokyltit tulostettu – Mia laminoi ja Matti hoitaa tuet ennen käyttöönottoa
14. Kevätpäivä/ohjatut tottikset
Kevät päivä Match Show:n jälkeen – Matti järkkää ohjelmaa
Ohjatut tottikset alkaa 14.5 – vetovuorolista päivitetään sivuille ja kopin seinälle
15. BH-, junnu- ja pentukurssit
BH-koekurssi starttaa 18.4 ja se on täynnä ja kaksi jäi jonoon
Muille mahdollisille kursseille pitäisi löytää vetäjiä
16. Match Show
Teollisuuspuiston parkkipaikalla, tuomarit on ok. mainostettu on usealla areenalla.
Palkintoja sponssaa mm. Musti ja Mirri ja Tottakai
17. Kokeet 2017
BH-koe 5.6 anottu ja Piirinmestaruuskoe 16.7 anottu
Syksyn kokeisiin palataan myöhemmin
18. Kopin kevättyöt
Hyväksyttiin tarjous ruohonleikkureiden huollosta – Matti ja Tommi hoitaa
19. Muut esille tulevat asiat


Nettisivujen palveluntarjoajaa vaihdetaan



Mannerin koulutus peruuntui väheisen osallistumisaktiivisuuden vuoksi – tämän vuoksi
tokotorstain vetäjille yhdistys tarjoaa jonkin vastaavan omavalintaisen koulutuksen



Päätettiin yrittää hakea Mia Hortolle rinnakkaislupaa yhdistyksen starttipistooliin



Päätettiin tuke Paula Korjuksen MM-kisamatkaa 100 €

20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.11
21. Seuraava kokous
Seuraava kokous 4.5.2017 Peippolassa

