Hallituksen kokous 6/2013

Pöytäkirja

Aika: 2.5.2013, klo 20.00
Paikka: Skype-puhelinkokous

Kokoukset 2013
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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.11.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Bürkland ja Ville Halme.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 hallituksen
jäsentä.
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4 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Todettiin, että pöytäkirjat 4/13 ja 5/13 on lähetetty liiton toimistolle.
5 Jäsenhakemus Porvoon Palveluskoirat ry
Esitys: Porvoon Palveluskoirat ry hakisi VUL:n jäsenyyttä.
Hallituksen kokouksessa 8.4.2013 päätettiin, että seura hakee jäsenyyttä lajin jäsenten
lisääntymisen vuoksi. Aloitimme koirahiihdon vuoden alusta ja laji oli yhdistykselle uusi, joten
ed. vuodelta ei löydy toimintasuunnitelmaa tälle vuodelle. Saimme lajiin kymmeniä uusia
innokkaita harrastajia, jopa Porvoon kaupunki teki meille oman hiihtoladun, saimme kasaan
muutamassa kuukaudessa useita epävirallisia kisatuloksia, sekä yhden virallisen
kisatuloksen. Nyt jatkamme lumen sulaessa canicrossilla ja kilpailukalenteria siihenkin on jo
suunniteltu. Tarkoituksenamme on jatkaa urheilua koiriemme kanssa ympärivuotisesti,
tähdäten kisoihin.
Toimin yhdistyksemme lajivastaavana tässä lajissa, pyytäisin ohjeita jäsenyyden saamiseksi
yhdistyksellemme.
Ystävällisin terveisin!
Porvoon palveluskoirat ry
Heidi Levander
koiravetovastaava
Päätösesitys: Harri Hatunen antaa ohjeet jäsenyyttä hakevalle seuralle. Asian käsittelyä
jatketaan kun hakemus saapuu.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 Eroilmoitus Kemin Kennelkerho
Esitys: Kemin Kennelkerho ry on ilmoittanut eroavansa VUL:n jäsenyydestä. Heillä ei ole
enää valjakkourheilun harrastajia.
Päätösesitys: Myönnetään ero.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
7 Sääntömuutosehdotukset liittokokoukselle
Esitys: Liiton toimistopalvelujen siirtäminen pois VALO:n alaisuudesta. Palkataan tilalle
toiminnanjohtaja Suomen Valjakkourheilijoiden Liitolle. Laaditaan asiasta esitys
vuosikokoukselle.
Päätösesitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuudet selvittää
mahdollisuutta oman toiminnanjohtajan palkkaamiseen sekä toiminnanjohtajan tehtävien
määrittämiseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

8 Ohkolan syksyn kilpailujen muuttaminen yksipäiväisiksi
Esitys: Ohkolan syksyn kilpailujen muuttaminen yksipäiväisiksi.
Haluamme muuttaa Ohkolan syksyn kilpailut yksipäiväisiksi, koska emme saaneet SM-arvoa.
Osallistujamäärä on perinteisesti ollut isompi yksipäiväisissä kisoissa ja kuitenkin kulut/työt
ovat isommat 2-päiväisissä. Eli luokat samat kuin anomuksessa, mutta kisa vain la
28.9.2013.
Päätösesitys: Hyväksytään kilpailut yksipäiväisiksi
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
9 Sulanmaan MM-kilpailujen luokat ja ohjelma - äänestys
Esitys: Dear Voting members,
As provided for in the By Laws, I am submitting to your vote the list of classes to be run and
awarded during the World Championships Dryland 2013 in Italy (you will find the list on the
attached pdf file) and the event program to be as follows:
- Thursday evening: opening ceremony with parade and a "get together - time to socialize".
- Friday: Juniors - Veterans – Relay
- Saturday: Juniors - Veterans - Seniors – followed by "get together - time to socialize"
- Sunday: Seniors - plus award ceremony
Dead line date for voting is May 14, 2013
I agree with the proposed classes YES …….. NO …….. Asbtain ……….
I agree with the proposed program YES …….. NO …….. Asbtain ……….
Päätösesitys: Äänestetään kyllä ehdotetuille luokille ja kyllä ehdotetulle ohjelmalle. Viestin
osalta ehdotetaan kuitenkin luokkien osalta turvallisuuden takia eri lähtöjärjestystä.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
10 VUL-hallituksen sääntömuutosesitys vuosikokoukselle
Esitys: Valjakkourheilun kansalliset säännöt.
Nykyinen sääntö:
Kohta 3.4.3 SM-viestissä hiihdetään kolme osuutta, joista vähintään yksi osuus
valjakkohiihtona.
Muutosehdotus: SM-viestissä hiihdetään kolme osuutta.
Päätösesitys: Hyväksytään sääntömuutosesitys.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
11 Vuosikokouksen järjestelyt
- Vuosikertomus 2012 toimistolle tällä viikolla. Viestinnän osuudessa puutteita ja vanhoja
tietoja.
- Seuratietolomakkeiden kasaaminen ja äänimäärien tarkastus
- Vuosikokouksen pj. ja esittelijät
- Toimintasuunnitelma 2014
- Vuosikokouksen esityslista
- Vuosikokouksen asiakirjat seuroilla 12.5. mennessä

12 Muut asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
13 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään pöytäkokouksena Jämillä 26.5. klo 9.30.
15 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.19

______________________
Samuli Nissinen
puheenjohtaja

______________________
Niina Konttaniemi
sihteeri

______________________
Susanna Bürkland
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Ville Halme
pöytäkirjan tarkastaja

