Hallituksen kokous 4/2018

Pöytäkirja

Aika: 15.3.2018, klo 20.00
Paikka: Skype -puhelinkokous
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Läsnä yht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Mäkiaho avasi kokouksen klo 20.11.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Annaleena Ylitalo ja Kauko
Ruokolainen.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12
hallituksen jäsenestä.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja 3/2018 odottaa allekirjoituskierrokselle lähettämistä.
5 Toimikunnat
Esitys: Käydään läpi toimikuntien kuulumiset.
Kurinpitotoimikunta: Ei raportoitavaa.
Eläinten hyvinvointi: Eläinsuojelulain luonnokseen on lähetetty vastine.
Antidopingtoiminta: Ei raportoitavaa.
Yhteistyökumppanit: Ei raportoitavaa.
Talous: Tilintarkastusta ollaan viimeistelemässä.
Viestintä: Koirajuoksun harrastamisesta on toteutettu kysely harrastajille ja tulokset
tullaan julkaisemaan.
PR-toiminta: Ei raportoitavaa.
Tuomaritoiminta: Ei raportoitavaa.
Kilpailu- ja huippu-urheilu: Ei raportoitavaa.
Aikuis- ja harrasteliikunta: Ei raportoitavaa.
Lasten- ja nuorten liikunta: Ei raportoitavaa.
Kehittämistoimikunta: Ei raportoitavaa.
6 Rajan Koiramiehet ry:n eroilmoitus
Esitys: Rajan koiramiehet ry on ilmoittanut 26.2.2018 sähköpostilla eroavansa VUL:n
jäsenyydestä. Perusteluna ettei kukaan heidän jäsenistään hiihdä tällä hetkellä
VUL:n kilpailuja. Esitetään että myönnetään ero. Ero astuu voimaan 1.6.2018.
Päätös: Esitys hyväksytään.

7 Vuoden tulokas 2018
Esitys: Edellisessä kokouksessa päätettyä: “Esitetään että asiasta laaditaan tiedote
VUL:n nettisivuille ja seurat voivat esittää hallitukselle omia ehdokkaitaan vuoden
tulokkaaksi. Päätös asiasta tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.”
Seuroja pyydettiin tekemään ehdotuksia vuoden tulokkaaksi. Ehdotuksia saapui yksi.
Vuoden tulokas ehdotus: Jenna Kanko.
Positiivinen ja innokas harrastaja, joka on valmis panostamaan. Hän on ollut hyvin
esillä paikallislehdissä. Sijoittui myös hyvin SM- ja EM- kilpailuissa.
Päätösesitys: Jenna Kanko palkitaan liittokokouksessa Vuoden tulokkaana 2018.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
8 Hallituksen sääntömuutosesitykset
8.1 Esitys: Sääntömuutosehdotus Valjakkourheilun kansallisiin sääntöihin koskien
kilpailulisenssiä koirajuoksun kilpailuluokissa:
1.1 KILPAILUOIKEUS
1.1.1.1 *Koirajuoksu- ja* *harrastussarjoissa* kilpailulisenssi ei ole
pakollinen, mutta kilpailijalla tulee olla vakuutus, jonka kilpailun
järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole
osoitettavissa muutoin kattavaa vakuutusturvaa.
1.1.1.1 *Harrastussarjoissa* kilpailulisenssi ei ole pakollinen, mutta
kilpailijalla tulee olla vakuutus, jonka kilpailun järjestäjä hankkii ns.
kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole osoitettavissa muutoin kattavaa
vakuutusturvaa.
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle.

8.2 Esitys: Sääntömuutos koskien koskien agressiivisesti käyttäytyvän koiran
rangaistusta.
1.6. RANGAISTUKSET
1.6.1. Aggressiivisesti kilpailussa käyttäytyvä koira pitää aina hylätä kyseisestä
kilpailusta ja tuomariraporttiin tulee kirjoittaa aggressiivisesti käyttäytyneen koiran
nimi ja sirunumero. Aggressiivisesti kilpailussa tai kilpailupaikalla käyttäytyvälle
koiralle langetetaan 3 vuorokauden kilpailukielto. Mikäli koira saa kolme hylkäystä
aggressiivisesta käyttäytymisestä kilpailuissa, saa se automaattisesti vuoden
kilpailukiellon. Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun
lajeja.
1.6.1. Aggressiivisesti kilpailussa käyttäytyvä koira pitää aina hylätä kyseisestä
kilpailusta ja tuomariraporttiin tulee kirjoittaa aggressiivisesti käyttäytyneen koiran
nimi ja sirunumero. Aggressiivisesti kilpailussa tai kilpailupaikalla käyttäytyvälle
koiralle langetetaan 3 vuorokauden kilpailukielto. Mikäli koira saa kolme hylkäystä
aggressiivisesta käyttäytymisestä kilpailuissa, saa se automaattisesti
vuoden kilpailukiellon.
*Kilpailussa tapahtuneen, todistettavissa olevan purematapauksen, seurauksena
agressiivisesti käyttäytyneelle koiralle langetetaan ensimmäisestä
purematapauksesta 6kk kilpailukielto, toisesta 12kk kilpailukielto ja kolmannesta
elinikäinen kilpailukielto.*
Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun lajeja.
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle.

8.3. Esitys: Hiihdon pulkkaluokan punnitsemissäännön yhtenäistäminen
kansainvälisten sääntöjen kanssa.
3.2 VARUSTEET
3.2.1 Yhden koiran (1) valjakossa koiran paino pyöristetään matematiikan sääntöjen
mukaan
lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). Varusteiden
yhteenlaskettu
paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu
maksimipaino on 25 kg.
3.2.2 Kahden koiran (2) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan
sääntöjen
mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). Varusteiden
yhteenlaskettu paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden
yhteenlaskettu maksimipaino on 45 kg.
3.2.3 Kolmen koiran (3) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan
sääntöjen
mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,6. Varusteiden yhteenlaskettu paino
pyöristettynä
ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu maksimipaino on 60
kg.
3.2.4 Neljän koiran (4) valjakossa koirien yhteispaino pyöristettynä matematiikan
sääntöjen
mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,5. Varusteiden yhteenlaskettu paino
pyöristettynä
ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu maksimipaino on 70
kg.
3.2.5 Mikäli järjestetään vain yksi luokka (A ja B koirat samassa) määräytyy pulkan
paino em.
kohdissa (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.4) määritellyllä tavalla koiran luokkajaon mukaan.
3.2 VARUSTEET
B-koirilla koiran painokerroin on 0,5. Muutoin varusteiden osalta noudatetaan
kansainvälisiä sääntöjä.
Päätös: Hallitus esittää sääntömuutosesityksen liittokokoukselle.

9 EM-2018 Italia stipendit
Esitys: Esitetään myönnettäväksi kilpailijoille stipendit menestyksen perusteella (liite
1).
Päätös: Esitys hyväksytään.
10 Muut esille tulevat asiat
Annaleena Ylitalo jättää hallituspaikkansa. Hänen tilalleen valitaan liittokokouksessa
henkilö yksivuotiskaudelle.
11 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Skype-puhelinkokouksena 25.4.2018; klo 19.30.
12 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.42.
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