Hallituksen kokous 11 / 2014

Pöytäkirja

Aika: torstai 24.7.2014, klo 20.00
Paikka: Skype -puhelinkokous
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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.41.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Haliseva ja Ville Halme.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 10/12
hallituksen jäsenestä.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirja 10/2014 on toimitettu toimistolle.
5 VUL:n tarvikemyynnin Internet-sivujen päivitys
Esitys: Tehdään tarvittavat hankinnat palveluntarjoajalta ja aloitetaan uusien sivujen
tekeminen.
Päätösesitys: Esitetään, että Jari Kokko tilaa NetPlazalta (tai hinnan noustessa liian
korkeaksi toiselta palveluntarjoajalta) alidomainin ja tarvittavan levytilan varustettuna Cpanel -ohjelmistolla ja tietokannalla WordPress-sisällönhallintaohjelmistoa varten.
Hankinnan kokonaiskustannus on noin 100 €.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 VUL:n toimintasääntöjen 4§ tekninen päivittäminen
Esitys: korjataan jäsenyystietoihin seuraavasti:
4§ LIITON JÄSENYYDET
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu
jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), Euroopan valjakkourheilijoiden liittoon
(ESDRA) ja maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen
vetokoiraeläinlääkärien liittoon (ISDVMA).
4§ LIITON JÄSENYYDET
Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu
jäsenenä Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon (Valo), valjakkourheilun
maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien liittoon
(ISDVMA).
Tämä sen vuoksi, että ESDRA:a ja SLU:a ei ole enää olemassa. Tiedot on päivitettävä
myös patentti- ja rekisterihallitukselle.
Päätösesitys: Juha Romppanen on kysynyt asiaa Patentti- ja Rekisterihallitukselta ja he
kertoivat, että myös teknisen päivittämisen tekee aina yhdistyskokous. Ei hallitus.
Päätös: Asia on siirrettävä seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen päätettäväksi.

7 Uuden luokkajakosäännön soveltaminen käytännössä
Esitys: Carelian Eastpoint ry haluaa VUL:n hallitukselta selkeät ohjeet kuinka
menetellään 2015 SM-kilpailujen luokkajaon suhteen.
Ohjeistus tulisi antaa seuroille 24.7.2014 kokouksessa, koska talven 2015 kilpailujen
haku päättyy 31.7.2014.
Hallitus keskusteli asiasta. Hallitus totesi, että asiassa ei varsinaisesti ole mitään
päätettävää. Tuomaritoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita kilpailujärjestäjille.
8 Tuomaritoimikunnan jäsenet
Esitys: Tuomaritoimikuntaan esitetään jäseniksi kansainvälisiä tuomareita Eeva Äijälää ja
Kari Tolkkilaa.
Päätösesitys: Hallituksen edellisessä kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti
toimikuntien puheenjohtajat voivat pyytää toimikuntiin mukaan parhaaksi katsomiaan
henkilöitä.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
9 Syksyn 2014 tuomarikoulutukset
Esitys: Tuomarikoulutukset syksylle 2014:
Toimivien tuomareiden sääntöjen mukainen kertauspäivä la 8.11. Tuomareiden matka- ja
ruokailukulut maksaa VUL.
Uusiksi tuomareiksi haluaville kurssi 25. - 26.10. Kuopiossa, kouluttajana Eeva Äijälä.
Kurssin osallistujamäärä vähintään 5 henkilöä. Kouluttajan matka-, majoitus- ja
ruokailukulut maksaa VUL.
Päätös: Esitys hyväksytään.
10 IFSS:n sääntömuutosten suomentaminen ja käyttöönotto kansallisissa
kilpailuissa
Esitys: IFSS on julkaissut uusia sääntömuutoksia. Sääntömuutosten suomentaminen ja
käyttöönotto kansallisissa kilpailuissa.
Päätösesitys: Sääntömuutokset suomennetaan ja otetaan käyttöön kansallisissa
kilpailuissa 8.9.2014 alkaen.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
11 Joukkueenjohtajan valinta syksyn sulanmaan EM-kilpailuihin Ranskaan
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää sulanmaan EM-kilpailuihin 2014 Ranskaan
joukkueenjohtajaksi Kari Tolkkilaa. Kuluja tulisi kaikkiaan vajaa tuhat euroa, sisältäen
lennot, majoitukset sekä liikkumisen Ranskassa.
Päätös: Esitys hyväksytään.

12 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
13 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 14.8.2014, klo 20.00.
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.20.
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