KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry
KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS
2.8.2017 klo 17.00 Tapanintie 6, Hamina
Osallistujat: Mari Alajääski (pj), Mia Petroff (sihteeri), Matti Lampinen, Silja Lampinen ja
ja Jussi Kuutti

KÄSITELLYT ASIAT - TIIVISTELMÄ

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen klo 16.00
2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut
Taloudellinen tilanne on vakaa. Maksamattomia laskuja ei ole.
Budjetin ja tuloslaskelmien läpikäynti. Liitteet 1-2
Aktiivisuuspisteiden käyttö: aktiivisuuspisteitä käytettiin jälleen kouluttautumiseen! Hienoa!
6. Saapuneet kirjelmät
Verotuspäätös vuodelta 2016
7. Uudet ja eronneet jäsenet
Ei uusia, eikä eronneita
8. Piirinmestaruuskoe
Kokeen tapahtumabudjetti käytiin läpi. Todettiin, että Actionsille maksettu
sopimuksen/budjetin mukaisesti jälkikoirien osuus. Koe oli onnistunut järjestelyiltään.
Sponsorille toimitettu luvatut kuvat.
9.

Kaupunkiottelu (Imatra 16.9)
 Halukkaat ilmoittautuu Siljalle – kts- yhdistyksen sivut ja fb-ryhmä
 Imatra kyseli EK-tuomaria, mutta Vesse on jo lupautunut jo muualle

10. Lintukodon leiri
 Haku- ja jälkiryhmät ovat täynnä – tottiksiin tilaa
 Mia Horto hoitaa leirille lämpöiset ruuat lisukkeineen sovitun budjetin mukaisesti –
päätettiin, että ruoka maksaa leiriläisille 5 €/päivä
 Mia Horto hakee avaimet leiripaikkaan ja menee avaamaan perjantaina leiripaikan
11. Speedrace
Otsolan kenttä saatiin käyttöön. Valmistelut hyvällä mallilla.

12.






Kurssit&kokeet
13.8.2017 tokokoe – sinne 14 osallistujaa – palkinnot sponsoroi Petstore
14.8.2017 bh-koe – tuomari Pirkko Kallinen ja koetoimitsija Mia H.
pentukurssille olisi ilmeisesti tulijoita – Mari A. yrittää mahduttaa kalenteriin syksylle
keskusteltiin loppusyksyn hakukokeesta – kartoitetaan kisamaasto, koetoimitsija, ratamestari ja
tuomarit ennen anomista.

13. Tokotorstait
Jatkuvat elokuun ainakin – keskusteltiin jo ensi vuodesta
14. Kouluttajien motivointi ja palkitseminen
Keskusteltiin erilaisista motivointikeinoista – tutorointi? Kerro miten sinut saisi mukaan?
15. Kentän toimet
Talvikenttä kunnostetaan lähiviikkoina – pahoittelemme mahdollista häiriötä treeneihin
Nurmikon leikkuuvuorot pyörivät
16. Tiedottaminen/tiedonkulku
Tehostetaan ja varmistetaan, että oman vastuualueen asiat tulee huomioiduksi - kaikilla paljon
hoidettavaa ja muistettavaa, niin jotain saattaa vaan unohtua.
17. Muut esille tulevat asiat
Hakumaastoja /-ratoja tulee kartoittaa lisää. Mari A. yhteydessä maastovastaavaan.
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous 17.30
19. Seuraava kokous
Seuraava kokous 5.9.2017 klo 19 Peippola

