Hallituksen kokous 1 / 2015

Pöytäkirja

Aika: torstai 15.1.2015, klo 20.00
Paikka: Skype – puhelinkokous
Kokoukset 2015
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Romppanen Juha, pj

-

Salminen Kaisu, vpj

x

Haliseva Markku

-

Halme Ville

-

Hatunen Harri

x

Konttaniemi Niina

x

Köcher Kurt

-

Myller Vesa

x

Mäkiaho Timo

x

Nikmo Tero

-

Tenhunen Saija

x

Turkka Valtteri

x

Läsnä yht.
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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.18.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mäkiaho ja Valtteri Turkka.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12
hallituksen jäsenestä.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirja 16/2014 on matkalla toimistolle.
5 Oulun Koirakerho ry:n jäsenhakemus
Esitys: Oulun Koirakerho ry anoo VUL:n jäsenyyttä ja on toimittanut kirjeitse
tarvittavat hakemuspaperit liitteineen VUL:n toimistolle.
Päätösesitys: Hyväksytään seura VUL:n jäseneksi. Seuraa pyydetään toimittamaan
viimeistään seuraavan sääntömääräisen kokouksen jälkeen toimintakertomus tai
seuran päivitetyt säännöt, joissa mainitaan että yhdistyksen tarkoituksena on edistää
jäsentensä valjakkourheiluharrastusta ja/tai kilpailutoimintaa.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 Team Workingdogs ry:n eroaminen VUL:n jäsenyydestä
Esitys: Team Workingdogs ry on 3.1.2015 VUL:n hallitukselle saapuneella
sähköpostilla ilmoittanut eroavansa VUL:n jäsenyydestä. Ero astuu voimaan
1.6.2015.
Päätösesitys: Myönnetään ero.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
7 Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry:n eroaminen VUL:n
jäsenyydestä
Esitys: Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry on 11.1.2015 VUL:n
hallitukselle saapuneella sähköpostilla ilmoittanut eroavansa VUL:n jäsenyydestä.
Ero astuu 1.6.2015.
Päätösesitys: Myönnetään ero.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 Suomen Dobermannyhdistyksen kelkkakisa
Esitys: Suomen Dobermannyhdistys on anonut järjestettäväkseen Sp1-kelkkakisaa
alunperin 7.3.2015, hakemus ei kuitenkaan ole tullut perille eikä sitä ole käsitelty. Nyt
kilpailujärjestäjä on ottanut yhteyttä kilpailua koskien ja samalla kysynyt lupaa siirtää
kilpailu järjestettäväksi 21.2.2015 tapahtumapäällekkäisyyksien vuoksi.
Päätösesitys: Myönnetään kilpailu hallituksen sähköpostipäätöksellä (12.1.2015)
järjestettäväksi 21.2.2015.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
9 Eläinlääkärin korvaukset SM-kilpailuissa
Esitys: Esitetään että VUL maksaisi SM-kilpailuissa eläinlääkärille km-korvauksen.
Maksimisumman asetus (esim. 100 - 300 €) voisi olla paikallaan etteivät liiton kulut
karkaa käsistä, kuitenkin riippuvaisena kilpailun vaativuudesta vrt. esim. MD- vs. LDluokat.
Päätösesitys: Siirretään asian käsittely liiton hallituksen budjettikokoukseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
10 Eastpoint Open 2015 retkiluokka -avustushakemus
Esitys: Eastpoint Open LD SM 2015 -kilpailun yhteydessä ajetaan myös retkiluokka
100 km. Luokka on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille, jotka eivät vielä
uskaltaudu/pysty osallistumaan 300 km:n kilpailuun tai vain harrastajille, jotka
haluavat enemmän kokemusta LD-matkoista. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä
valjakoiden LD-matkoihin siirtymiseen.
Retkiluokka sisältää asiantuntijaluentoja/keskustelua pitkänmatkan ajosta,
treenaamisesta ja kisaamisesta, opetusta kisakoiran fysiologiasta ja anatomiasta
käytännössä sekä itse kilpailuun tutustumista lähietäisyydeltä (säännöt, pakolliset
varusteet, pakkaaminen, lähtö, checkpoint-rutiinit ym.). Käytännön osuudella ajetaan
lauantaina n. 100 km:n etappi omalla valjakolla vuorokauden aikana.
Carelian Eastpoint ry hakee Valjakkourheilijoiden liitolta avustusta aikuis- ja
harrasteliikuntatapahtumaan, luennoitsijoiden kuluihin yhteensä 300 €.
Luennoitsijoina toimivat Raimo Lehtinen treenin ja ajon osalta 100 € sekä Mervi
Saviranta (eläinlääkäri/eläinkiropraktikko) kisakoiran anatomia/fysiologia käytännössä
200 €, Valtteri Turkka luennoi säännöistä korvauksetta.
Päätösesitys: Maksetaan seuralle toteutuneita kuluja vastaan korkeintaan 300 €
seuratukea.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

11 Kevään pöytäkokouksen ja vuosikokouksen ajankohtien päättäminen
Esitys: Sääntömääräinen liittokokous pidetään Jyväskylässä 16.5.2015, klo 11.00
alkaen. Valtakirjojen tarkistus klo 10.00 alkaen.
VUL-hallituksen pöytäkokous on Jyväskylässä 18.4.2015, klo 9.00 alkaen.
Päätös: Esitys hyväksytään.
12 Muut esille tulevat asiat
12.1. VUL-lomakkeiden päivittäminen
Lomakkeet päivitetään word- ja pdf-muotoon ja lisäksi selvitetään mahdollisuutta
sähköisten lomakkeiden luomiseen sivuille.
12.2. Toimintasääntöjen muutokset
Kaisu Salminen käy toimintasäännöt läpi päivitettävien asioiden osalta ja laittaa
hallituksen nähtäville esityksen muutoksista.
13 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 19.2.2015, klo 20.00.
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.42.

______________________
Kaisu Salminen
puheenjohtaja

______________________
Niina Konttaniemi
sihteeri

______________________
Timo Mäkiaho
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Valtteri Turkka
pöytäkirjan tarkastaja

