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Suomen Coton de Tuléar ry

PÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ

Kevätvuosikokous
Aika
Paikka

Sunnuntai 26.5.2013 klo 11.00
Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 Kuopio

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen esityslistasta poiketen sihteeri avasi kokouksen klo
11.02.

2. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Sihteeri totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Puheenjohtaja hyväksyy esityslistan
Sihteeri hyväksyi esityslistan.

4. Kokouksen järjestäytyminen
4.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Jansson.
4.2 Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sade-Maria Tuominen.
4.3 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Junikka ja Mirja Veltti.
4.4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Toiminen ja Mirkka Ilveskoski.

5. Esitetään toimintakertomus 2011 ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaava tilinpäätökseen
perustuva selvitys.
Timo Molari esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen.

6. Esitetään toimintakertomus 2012 ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaava tilinpäätökseen
perustuva selvitys.
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Esitettiin vuoden 2012 toimintakertomus niillä tiedoilla, joita oli saatu.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
tilivelvollisille.
Vuoden 2011 tilinpäätöstä ei hyväksytty ennen lisäselvityksiä.
Vuoden 2012 tilinpäätöstä ei hyväksytty saaduin tiedoin. Timo ja Päivi
Molari tekevät toiminnantarkastuksen 2012, joka käsitellään syyskokouksessa 2013.
Vastuuvapautta hallitukselle ja tilivelvollisille ei myönnetty vuosilta 2011
ja 2012.

8. Käsitellään hallituksen eroanomukset
Hallituksesta oma-aloitteisesti eronneet:
-

Puheenjohtaja Tarja Flinkman (toimikausi vuoden 2013 loppuun)

-

Varapuheenjohtaja Matti Flinkman (toimikausi vuoden 2013 loppuun)

-

Hallituksen jäsen Piia Lehmonen (toimikausi vuoden 2013 loppuun)

-

Hallituksen jäsen Maire Hytönen (toimikausi vuoden 2014 loppuun)

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että ero hallituksen jäsenille Tarja Flinkmanille, Matti Flinkmanille, Piia Lehmoselle sekä Maire Hytöselle myönnetään.

9. Uudet hallituksen muodostaminen, hallituksen jäsenten valinta.
-

Mirja Veltti esitti äänestystä toteutettavaksi suljettuna lippuäänestyksenä, kannatettiin yksimielisesti.

-

Puheenjohtajaksi esitettiin Mika Janssonia ja Timo Molaria.

-

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Jansson äänin 10-5.

-

Puheenjohtaja Mika Janssonin toimikausi on vuoden 2013 loppuun,
syyskokouksessa 2013 valitaan puheenjohtaja toimikausille 2014–
2015.

-

Hallituksen jäseniksi valittiin Satu Evilampi (vuoden 2013 loppuun),
Mirja Veltti (vuoden 2013 loppuun) sekä Eija Toiminen (vuoden
2014 loppuun).

10. Päätetään syysvuosikokouksen 2013 aika ja paikka
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Niina Kalliola esitti syysvuosikokouksen ajankohdaksi 28–29.9.2013 ja
paikaksi Julkujärven leirikeskusta. Jäsenistö hyväksyi ehdotuksen.

11. CotonHelp:n olemassaolo ja tulevaisuus.
CotonHelp ja sen perustaminen jäädytetään toistaiseksi.

12. Yhdistyskokousten pöytäkirjojen julkisuus.
Yhdistyskokousten pöytäkirjat päätettiin julkaista tästä eteenpäin yhdistyksen verkkosivuilla.

13. Muut esille tulevat asiat
-

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Hanna Salomaa, jolle avattava tilinkäyttöoikeudet ensitilassa.

-

Tilinkatseluoikeudet päätettiin avata myös jäsensihteeri Eija Toimiselle.

-

Yhdistyskokous päätti, että muilta yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien
haltijoilta oikeudet päätetään välittömästi.

-

Jäsenistö päätti kokouksessa, että yhdistyksen omaisuus siirretään
Eija Toimisen varastoon ja yhdistyksen omaisuudesta tehdään lista.

-

Sade-Maria Tuominen sekä Niina Kalliola esittivät tehtäväksi sääntömuutosta ja ehdotus sääntömuutoksista hyväksyttiin. Sääntömuutoksien tekoon perustettiin toimikunta: Niina Kalliola, Saila Kippo,
Timo Molari ja Päivi Molari. Sääntömuutosten yhteydessä myös
vuoden coton-kisan sääntöjä tarkistetaan ja muokataan tarvittaessa.

-

Mirja Veltti esitti perustettavaksi terveysrahastoa, mutta asia päätettiin jättää syysvuosikokoukseen käsiteltäväksi.

-

Mirkka Ilveskoski esitti sitoumuskasvattajalistan poistamista, koska
Kennelliitolla sitoumuskasvattajasääntö, jonka jokainen kasvattaja
voi halutessaan allekirjoittaa. Jäsenistö hyväksyi sitoumuskasvattajalistan poistamisen.

-

Jäsenistö esitti pentuvälityksen palauttamista takaisin internetsivuille. Kokouksessa päätettiin palauttaa pentuvälitys yhdistyksen
verkkosivuille siten, että jatkossa pentuvälitys olisi maksuton.

-

Yhdistyksen webmaster on estynyt hoitamaan tehtävää vuoden
2014 alusta lähtien ja tehtävään tulisi löytää uusi verkkosivujen yllä-
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pitäjä. Mirkka Ilveskoski lupautui toimimaan ylläpitäjänä, jos joku tekee yhdistykselle uuden verkkosivupohjan. Timo Molari lupasi tiedustella pohjantekoa.
-

Koska syyskokouksessa 2012 tehty päätös toiminnantarkastuksen
siirtämisestä ulkopuoliselle taholle ei ollut kaikilta osin yhdistyslain
mukainen, päätettiin syyskokouksessa 2013 valita toiminnantarkastajat toimikausille 2013 ja 2014, jolloin toiminnantarkastussykli vastaa yhdistyslain määräyksiä.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.30.

Mika Jansson
Puheenjohtaja

Sade-Maria Tuominen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Eija Toiminen
Pöytäkirjantarkastaja

Mirkka Ilveskoski
Pöytäkirjantarkastaja

