Hallituksen kokous 7/ 2015

Pöytäkirja

Aika: 12.5.2015; klo 20.00
Paikka: Skype-puhelinkokous
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Läsnä yht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.15.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saija Tenhunen ja Timo Mäkiaho.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen
jäsenestä.
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4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirja 6/2015 on matkalla toimistolle.
5 Sähköpostipäätös: Arctic Cross sulanmaan kilpailun siirtäminen
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi sähköpostipäätös. VUL:n hallitus on 22.4.2015 hyväksynyt
Arktisten Vetokoirien pyynnön siirtää Arctic Cross sulanmaan kilpailu ajankohdasta 2.5.2015
ajankohtaan 17.5.2015. Tämä sen vuoksi, että rata ei ollut kilpailukunnossa vielä toukokuun
alussa.
Päätös: Esitys hyväksytään.
6 Sähköpostipäätös: Sulanmaan kilpailu SHS/Larek
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi sähköpostipäätös. VUL:n hallitus on 7.5.2015 hyväksynyt
päätöksen, jonka mukaan kilpailukalenteriin lisätään syyskaudelle 2015 yksi sulanmaan
kilpailu, Häjyt sprintti, Lapualla. Järjestäjänä SHS / Larek. Ajankohta 7.11.2015.
Päätös: Esitys hyväksytään.
7 Sähköpostipäätös: Orimattilan Kennelkerhon eroilmoitus
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi sähköpostipäätös. VUL:n hallitus on 7.5.2015 hyväksynyt
päätöksen, jossa myönnetään Orimattilan Kennelkerho ry:lle ero VUL:n jäsenyydestä
1.6.2015 alkaen. Seura on toimittanut sähköisesti eroilmoituksensa.
Päätös: Esitys hyväksytään.
8 Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n eroilmoitus
Esitys: Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry haluaa erota VUL:n jäsenyydestä, koska
lajin harrastustoiminta on seurassa loppunut. Esitetään että myönnetään ero VUL:n
jäsenyydestä 1.6.2015 alkaen. Seura on toimittanut sähköisesti eroilmoituksensa.
Päätös: Esitys hyväksytään.
9 Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry:n jäsenhakemus
Esitys: Tarkoituksenamme edistää ja kehittää koiravaljakkourheilua järjestämällä tapahtumia
ja kilpailuja Pohjois-Lapissa. Haluaisimme liittyä Valjakkourheiluliiton jäsenseuraksi mutta
PRH käsittelee vielä hakemustamme, joten virallisen hakemuksen pystymme tekemään
vasta kesäkuun puolella. Toivoisin kuitenkin, että voisitte ottaa hakemuksemme käsittelyyn
tulevassa kokouksessanne, vaikka tarvittavia liitteitä vielä puuttuukin. Toimitamme tarvittavat
liitteet välittömästi saatuamme ne.
Päätösesitys: Hyväksytään Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry VUL:n jäsenseuraksi heti kun
virallinen päätös Patentti- ja rekisterihallitukselta on tullut.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.

10 Tuomarioikeuksien myöntäminen Virve Kaivolalle.
Esitys: Tuomarikouluttaja Eeva Äijälä esittää tuomarioikeuksien myöntämistä kaikkiin
valjakkourheilun lajeihin Virve Kaivolalle. Virve on osallistunut tuomarikoulutukseen ja
suorittanut siihen liittyvän kokeen hyväksyttävästi 25.-26.10.2014 sekä tuomariharjoittelut
valjakkoajossa/hiihtolajeissa Robur Sprint -kilpailussa 17.-18.1.2015 ja sulanmaan lajeissa
Ohkolan kevät 2015 -kilpailussa 25.4.2015.
Päätös: Esitys hyväksytään.
11 Tuomarioikeudet
Kansalliset säännöt:
5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee
5.4.1 toimia kilpailutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa vähintään joka toinen vuosi.
5.4.2 osallistua joka toinen vuosi sääntöjen päivityskurssille.
Henkilöt joilla kansallisten sääntöjen mukainen osallistuminen päivityskursseille ei ole
toteutunut.
Henkilö
viimeinen päivityskurssi
Kalevi Vainio
2011
Topi Mäntynen
2008
Hannu Rauhamaa
2007 tai aiemmin
Valtteri Turkka
2008
Katariina Zeehuisen
2008
Martin Tolotto
2008
Kati Kettumäki
2011
Ari Rantanen
2010
Esitetään tuomarioikeudet poistettaviksi henkilöiltä joilla päivityskurssit ovat jääneet käymättä
sääntöjen mukaisesti.
Esityksessä mainittuihin tuomareihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja heiltä kysytään
haluavatko he vielä jatkaa tuomareina. Mikäli joukossa on tuomareita, jotka haluavat jatkaa
edelleen tuomareina, heidän täytyy suorittaa kevään 2015 aikana tuomarien sääntöjen
päivityskurssi tai he menettävät tuomarioikeutensa. Tuomarivaliokunta järjestää ko. kurssin.
Hallituksen päätös 16/2014.
Kyseisille tuomareille on lähetetty kysely sähköpostilla ja mikäli sähköpostiosoitetta ei ole
ollut tiedossa, niin kysely on lähetetty postin välityksellä. Yksikään kyseisistä henkilöistä ei
ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa tuomarina ja osallistumisesta tuomarikoulutukseen joka
oli ilmoitettu järjestettäväksi 9.5.2015 Kuopiossa. Tämän seurauksena kurssi peruttiin.
Esitys: Poistetaan kyseisiltä henkilöiltä kilpailutuomarioikeudet.
Päätös: Esitys hyväksytään.

11 Carelian Eastpoint ry:n seuratukihakemus
Esitys: Carelian Eastpoint ry hakee VUL:lta seuratukea valjakkoajon pitkänmatkan SMkilpailujen tappioiden kattamiseen. Asiaa on käsitelty ensimmäisen kerran hallituksen
kokouksessa 5/2015 ja hakemus on pöytäkirjan liitteenä. Carelian Eastpoint ry:ltä on
pyydetty tositteet kuluista ja ne on nyt toimitettu.
Päätösesitys: Toimitetuista tositteista ei käy ilmi kilpailujen tuloslaskelma. Tarvitaan selvitys
eriteltyinä kaikki kilpailujen tulot ja menot molempien kilpailujen osalta.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
12 Muut esille tulevat asiat
12.1 Tarvikevälityksen palautus. Keskusteltiin tilanteesta ja asian
jatkoselvitysmahdollisuuksista.
12.2 Käytiin läpi toimintasuunnitelmassa ilmennyttä kaavavirhettä ja laadittiin liittokokousta
varten uusi ehdotus toimintasuunnitelmaksi.
13 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään liittokokouksen jälkeen määrättynä ajankohtana.
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.19.
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puheenjohtaja
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sihteeri
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pöytäkirjantarkastaja

