Kotkan Koiraystäväin Seura ry

1(3)

KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA RY

PÖYTÄKIRJA5/2018

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika

26.6.2018

Paikka

Halli, Kiilatie 10, Kotka

Läsnä

Harry Turtiainen
Marjut Havuaho
Jaana Roimola
Noora Virtanen
Marjut Saarainen
Mia Horto
Pieta Luukkonen
Riitta Oksman
Varajäsen
Matti Rousku

puheenjohtaja
sihteeri
koirakouluvastaava
agilityvastaava
jäsensihteeri
näyttelyvastaava
tokovastaava
rahastonhoitaja
Emmi Hänninen
Hallimestari

Poissa

Paikalla 18.30 lähtien
Poissa

1. Kokouksen avaus
Harry Turtiainen avasi kokouksen klo 18.06
2. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

.4

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin

5. Talouskatsaus
Ruusu-näyttelystä ei tullut tänä vuonna suurta tuottoa, koska KV-näyttelyä ei saatu.
Tilillä pitäisi olla rahaa ihan normaalisti.
Riitta selvittää, onko mahdollista ottaa lisälainaa hallin korjaukseen.
6. Jäsenasia
Päätettiin myöntää ero kolmelle eroa pyytäneelle.
Hyväksyttiin jäseniksi 11 jäsentä.
7. Agility
Ninnin tukiepiksistä hallitus nosti summan ylöspäin tasalukuun Ninnin tukemiseksi.
Agilityn SM-mini ja medi-joukkueet osallistuivat SM-kisoihin, seura maksoi
osallistumismaksun.
Mannerit jatkuvat syksyllä taas.
Kariniemi ja Korhonen tulossa myös kouluttamaan, sähköpostilla laitetaan jäsenille
vielä ilmo.
Esteistä huolehtiva Tommi saa talkootuntinsa (18 h) esteiden korjauksista. Keke saa
webmasterin töistä saman, merkitään talkoolistaan kyseiset henkilöt
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8. Toko
Tokon piirinmestaruuksissa KKS maksaa EVL-piirinmestaruusjoukkueen
osallistumismaksun. Maksu maksetaan jälkikäteen kisaajille.

9. Koirakoulu
Kesätauko. Jatkuu elokuussa taas. Mölliryhmä lopettaa nyt, on ollut niin vähän
osallistujia.
10. Näyttely
Ruusun järjestelyistä on tullut paljon kiitosta. KV-näyttelyn peruuntumisen takia ei
osallistujia ollut paljon.
Wirenin Tarjalle osto-oikeus Prismaan. Hänet myös palkitaan ensi keväänä Ruusun
ruokahuollosta.
Näyttelytreenit jäävät tauolle heinäkuuksi ja jatkavat elokuulla.
Ruusu Match Show -ei tuottanut juuri mitään. Nyt taukoa ja otetaan uudestaan
myöhäisempänä ajankohtana.
11. Halli
Hallin rakenteessa pieni ongelma palkeissa, rakenteen muoto on kärsinyt pakkasen
ja jäätyneen veden takia.
Hallitus on vastuussa jos jollekin henkilölle käy jotakin.
Korjauksesta on tehty tarjousvertailu (3 tarjousta). Janne Koivunen esitteli mitä
tarjoukset sisältävät. Aikatauluna on, että oltava valmis ennen lumen tuloa. Hallitus
hyväksyi Ihatsun Oy:n firman, koska paras tarjous lujuuslaskelmineen. Muut
tarjoukset tulivat inLineltä ja QM Service Oy:ltä. Matti ja Janne on valtuutettu
tekemään päätökset korjauksesta, ja tutkivat myös ylä- ja välikaton paikkausta ja
laittoa. Riitta ja Harry allekirjoittavat sopimuksen. Tarjoukset liitteenä pöytäkirjaan.
12. Muut asiat
Kurssitarjonta jäsenille on vetänyt porukkaa, kaikki kurssit toteutuvat ja voi olla, että
kaikki eivät mahdu mukaan. Yritetään järjestää uusi kurssi, jos halukkaita tarpeeksi.
Kirjanpito siirretään Alvinkille ja ulkopuolinen henkilö tekee toiminnantarkastuksen ja
tilinpäätöksen.
Ostetaan toinen tietokone agilityn käyttöön. Pidetään toinen agilityn tietokoneista
pelkästään kisakäytössä.
Ilmot jäsenille tarjottavista kursseista pyydetään heinäkuun loppuun mennessä. 2.8.
arvotaan kursseille osallistujat. Tästä laitetaan sähköposti. Muistutuksena vielä, että
näyttelytreenit ja koirakoulu ovat heinäkuun tauolla. KKS paitoja myydään 10 €/kpl.
Raha possuun ja vihkoon nimi kuka ostanut/monta paitaa.
Kokouksessa käsittelemättä jäänyt, hallituksen jälkikäteen keskustelema ja
hyväksymä päätös juoksuisten narttujen osallistumisesta ryhmätreeneihin
juoksuhousut jalassa hyväksytty pysyvästi. Palautteita ei ole tullut. Joulukuun
loppuun asti kokeillaan myös, että omineen saa käydä treenaamassa juoksupöksyt
jalassa. Tämän jälkeen tarkistetaan palaute. Palautteet: kks.palaute@gmail.com
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 2.8.2018 hallilla kello 18
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.16
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Kotkassa 26.6.2018

___________________________

_____________________________

Harry Turtiainen, puheenjohtaja

Marjut Saarainen, sihteeri (tässä kokouksessa)

