Hallituksen kokous 12/2013

Pöytäkirja

Aika: Maanantai 2.12.2013, klo 19.00
Paikka: Skype -puhelinkokous
Kokoukset 2013
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Vilokkinen Emmi
Läsnä yht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.09.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hyvönen ja Harri Hatunen.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen
jäsentä.
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4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 11/13 on toimistolla.
5 Nuorten ikärajat kilpailuissa
Päätösesitys: Asiasta ei ole toimitettu hallituksen kokoukselle esitystä, joten asia jätetään
pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 Etelä-Hämeen Koirakerho ry:n jäsenhakemus
Esitys: Etelä-Hämeen Koirakerho ry hakee VUL:n jäsenyyttä. Jäsenhakemuksessa on kaikki
tarvittavat tiedot.
Päätösesitys: Etelä-Hämeen Koirakerho ry hyväksytään VUL:n jäseneksi.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
7 Mediavastaava liitolle
Esitys: MM-kilpailuista saadun palautteen johdosta esitän liitolle nimitettäväksi
mediavastaavan, joka hoitaa esimerkiksi lehdistölle tiedottamisen. Henkilölle korvattaisiin
liiton puolesta mahdolliset matkapuhelinkulut, jotka tulevat ulkomaanpuheluista.
Päätösesitys: Niina Konttaniemi toimii toistaiseksi VUL:n mediavastaavana ja hoitaa
kilpailujen ja tapahtumien tiedottamisen medialle. Puhelinkulut hoidetaan hankkimalla
yhdistyksen nimiin puhelin ja liittymä, joka on mediatiedottajan käytettävissä.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
8 Sport dog store / Urho Ahomaa
Esitys: Edellä mainittu yritys / henkilö on tarjoutunut liiton tarvikevälittäjäksi. Myisi VUL:n
nettikaupan tuotteita postitse ja kilpailupaikoilla.
Päätösesitys: Emmi Vilokkinen ja Tero Nikmo laativat Urho Ahomaan kanssa alustavan
sopimuspohjan tarvikevälityksen hoitamisesta. Valmisteltu sopimusehdotus tuodaan
seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

9 Sähköinen kilpailuhakemus
Esitys: Ehdotan, että tulevia kilpailuhakemuksia varten laaditaan sähköinen hakemuslomake.
Lomakkeen kustannukset on esitetty liitteessä 1. Juha Hyvönen on luvannut tehdä
tarvittavan lomakepohja-aineiston.
Päätösesitys: Mikko Tirkkonen laatii sähköisen kilpailuhakemuslomakkeen liitteessä 1
mainittuun hintaan. Juha Hyvönen valmistelee yhdessä hallituksen ja tuomareiden kanssa
sulanmaan ja talvilajien kilpailuhakemuspohjat, jotka toimitetaan sähköisen lomakkeen
tekijälle.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
10 MM katsastuskilpailut kaudella 2015
Esitys: Kilpailutoimikunta esittää, että VUL-hallitus nimeää vuoden 2015 talvilajien MMkilpailujen katsastuskilpailuiksi talven 2014 kilpailuista Rautavaaran EM-kilpailut sekä
kaikkien lajien SM-kilpailut.
Päätös: Esitys hyväksytään.
11 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
12 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 13.1.2014, klo 19.00.
13 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.
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