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Syyskokous
Aika: 1.11.2020 klo 12 alkavan Vuosikokouksen jälkeen
Kokouspaikat
Doganttiareena, Meijerintie 4, 91900 Liminka, 040 410 2557 / Tea Nuutinen
JAT:n kerhotila, Sykeraitti 6, 40630 Jyväskylä, 050 597 6223 / Salme Korkala
Grundium Oy, Hermiankatu 6-8G, 33720 Tampere, 050 581 6867 / Kimmo Alanen
pysäköinti vierasparkkiruutuihin, jotka eivät ole viikonloppuna maksullisia
Caruna Oy, Upseerikatu 2, 02600 Espoo, 040 486 3740 / Pia Torvinen
pysäköinti vierasparkkiin rakennuksen jälkeen, pysäköinninvalvontaa ei suoriteta tuona päivänä

Asialista
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden
sekä kokouspaikkakohtaisten apupuheenjohtajien valitseminen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan varsinaisten-, perhe- ja tukijäsenten sekä yhdistysjäsenten jäsenmaksujen
suuruus seuraavalle vuodelle.
4. Esitetään hyväksyttäväksi
rahoitussuunnitelma.
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5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali ja erovuoroisten varsinaisten jäsenten vaali.
Erovuoroisina
Kimmo Alanen, Pia Torvinen, Elina Halmu, Päivi Pöllänen ja Anu Ala-Äijälä

6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä hoitamaan seuraavan vuoden
aikana tehtävät toiminnantarkastukset.
7. Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joista ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan
keskustella, mutta ei tehdä päätöstä.
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7.1. Sääntöpäivitysehdotukset
7.1.1 §10 Yhdistyskokoukset Syyskokoukset
kohta 6. ”Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö hoitamaan

seuraavan vuoden aikana tehtävät toiminnantarkastukset”

Hallituksen ehdotus: ”Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle

varaedustaja”

7.1.2 §10 Yhdistyskokoukset Etäosallistumismahdollisuus kokouksiin
Hallitus ehdottaa etäosallistumismahdollisuutta kokouksiin:

”Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”
7.2

Kasvattajasäännöt
Syyskokouksessa 1/2019 päätettiin uusiksi kasvattajasäännöiksi: “1. Kasvattaja
on kerhon jäsen ja asuu pääsääntöisesti Suomessa. 2. Kasvattaja on edellisenä
kahtena vuonna osallistunut vähintään kerran kerhon jalostuspäivään.”
Jälkimmäinen sääntö otetaan käyttöön vuoden 2020 jalostuspäivän jälkeen.”
Hallitus ehdottaa Syyskokoukseen 2020 palautteen perusteella päivitys
ohjeeseen kohtaan 2.: Kasvattaja on edellisenä kolmena vuonna osallistunut
vähintään kerran kerhon jalostuspäivään, myös osallistuminen sähköisesti
järjestettyyn jalostuspäivätilaisuuteen on hyväksyttävää.

7.3. Keskusteltavia asioita
7.3.1. JTO päivitystyöryhmän perustaminen
7.3.2. Snautseriviikonlopputoimikunnan/ tapahtumatoimikunnan kokoonpano
7.3.3. RT- & Toko-, Agility- PK/ PeKo- ja Nosework-vastaavat
7.3.4. Jalostustoimikunnan kokoonpano
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