Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry
10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
KOKOUSKUTSU

3.2.2022

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokoukseen 24.2.2022 klo
19.00 alkaen Punttisilimään, Marjomäentie 312, Kuuslahti. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus
alkaa klo 18.00.
TERVETULOA ETÄKOKOUKSEEN!

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry / hallitus
Puolesta

Eija Airaksinen
Eija Airaksinen, yhdistyksen sihteeri
p. 0400 600 034, sihteeriposti@gmail.com
ASIALISTA
1§
Kokouksen avaus ja palkitsemiset
2§
Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3§
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4§
Vahvistetaan läsnäolijoiden määrä ja kokouksen äänimäärä
5§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7§
Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima vuoden 2021 toimintakertomus
8§
Esitetään hallituksen varainhoitokertomus vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajien siitä antama lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9§
Hyväksytään hallituksen laatima vuoden 2022 toimintasuunnitelma
10 §
Vahvistetaan hallituksen laatima vuoden 2022 talousarvio
11 §
Määrätään jäsenmaksu vuodelle 2023
12 §
Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2022
13 §
Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin
14 §
Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenien ja varajäsenien vaalit erovuoroisten tilalle (kausi 2022-2024)
erovuorossa ovat:
Risto Kuivalainen (Kari Juutilainen)
Tomi Laakkonen (Hannu Voutilainen)
Paavo Hiltunen (Jussi Kananen)
15 §
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
16 §
Valitaan kokousedustaja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen 2022
17 §
Valitaan kokousedustaja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen 2022
18 §
Käsitellään hallituksen ja jäsenien vuosikokoukselle esittämät asiat
Ari Ollikaisen esitys vuosikokoukselle:
Annetaan Pohjois-Savon Kennelpiirille ajokoiraharrastajien mielipide esitykseen
Ajokokeiden piirinmestaruuskokeen karsintakokeiden säännön kohta 5. Piirinmestaruuskokeeseen pääsevien koirien määrä, esitetään muutettavaksi seuraavasti: Jokaisesta karsinnanlohkosta (etelä, itä ja pohjoinen) valitaan
piirinmestaruuskokeeseen kolme parhaan pistemäärän saavuttanutta koiraa (=9 koiraa). Joukkueenjohtaja nimeää
loput koirat piirinmestaruuskokeeseen lohkokokeissa saavutettujen pistemäärien perusteella (6 koiraa). Mikäli
kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee ajominuutit, jos nämäkin ovat tasan, niin ratkaisee
ajotaito numero. Lisäksi joukkueenjohtaja nimeää tarpeellisen määrän varakoiria saavutetun pistemäärän perusteella. Perustelut: Nykyisellä säännöllä jatkoon pääsyä ei ratkaise koirien todellinen paremmuus vaan matemaattinen kaava. Nyt on ollut tilanteita, jossa 0 tuloksella pääsee osallistumaan jostain lohkosta PM-kokeeseen ja toisesta lohkosta voi 1 tuloksella jäädä ulkopuolelle. Esittäjä on vakuuttunut, että ym. muutoksella PM-kokeeseen
osallistuvien koirien määrä tulee parantumaan.
19 §
Tehdään tarvittavat esitykset Suomen Ajokoirajärjestö ry:n ja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n vuosikokouksille
20 §
Muut asiat
21 §
Kokouksen päättäminen

