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HALLITUKSENKOKOUS

TIIVISTELMÄ

Aika

26.5.2014 klo 18:00

Paikka

Kiilatien halli, 48400 Kotka

Läsnä

Harry Turtiainen
Niina Halonen
Emmi Hänninen
Matti Rousku
Jaana Roimola
Marja Evälahti
Annukka Lehikoinen
Riitta Oksman

puheenjohtaja
sihteeri
jäsensihteeri
agilityvastaava
koirakouluvastaava
näyttelyvastaava
tokovastaava
rahastonhoitaja

-

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00

-

Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen päätösvaltaisuus

-

Jäsenasiat

9 uutta jäsentä 6 eronnutta.
Flowmembers jäsenrekisteriin ei ole vielä ehditty perehtyä, mutta on työnalla.
Maksamattomat jäsenmaksut tulostettu ja lähetetään jäsenille. Maksamattomien
jäsenyys päätetään kesäkuun loppuun mennessä.

-

Agility

Kukkaiskisoissa hieman tavallista pienempi osallistumismäärä. Kilpailuita ja muita
agility-tapahtumia paljon samaan aikaan lähi-alueilla.
Kilpailut sujuivat hyvin ja hallin pohja sai paljon kiitosta kilpailijoilta.
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-

Toko

Kilpailut anottu ja hyväksytty lokakuulle ja marraskuulle.
11.6. möllikisat Jylpyllä.
-

Koirakoulu

Ei uutta koirakoulun puolella. kävijämäärä riippuu keleistä.
Heinäkuu taukoa.
-

Näyttely

Maailmanvoittaja näyttely-luennolla 16 osallistujaa.
Materiaali luettavissa netissä.
1.5. Vappu match show 71 koiraa.
5.6. viimeinen näyttelyharjoitus ennen kesätaukoa.
12.6. ruusu match show.
Kotkan Ruusussa 2422 koiraa. Toiseksi suurin osallistujamäärä Ruusun historiassa.
Bussikuljetus Maailmanvoittaja-näyttelyyn Helsinkiin elokuussa varattu
Anjalankosken Linjalta. Hinta 670 / pv. Seura tukee busseja 200 eur / pv.
Jäsenet 15 eur / suunta ei jäsenet 23 eur / suunta.
-

Halli

Pohja uusittu. Pohja saanut paljon kiitosta myös seuran ulkopuolelta.
Vesiletku hommattu hallille. Kilpailuissa oli pihalla kovassa käytössä.
Uusi nokkakärry hankittu.
WC:den siivous lisätään hallin kilpailuvalmisteluihin.
Kahvion ulkoseinään tulee ulkovalo. Valot myös yläkertaan. Kahvion oven
yläpuolelle katos.
Yhtenevät kyltit hallin sisälle osoittamaan wc:t ja kahvio tms. (Riitta Oksman).
Hulevesi-asia vielä työn alla.
-

Hankintoja

Koska hallin toimistossa käsitellään pankkikuitteja, ilmoittautumislomakkeita yms.
papereita, joissa ihmisten henkilökohtaisia tietoja, päätettiin tarpeesta hankkia
paperisilppuri.
Hajoavan jääkaapin tilalle hankitaan uusi yhdistelmäkaappi.
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-

Talkoot  sähköinen ilmoittautuminen ?

Pohdittiin mahdollisuutta sähköiseen talkoista tiedottamis- ja
ilmoittautumisjärjestelmään. Yhtenä vaihtoehtona esitetty nimenhuuto.com-palvelua.
Tiedustellaan myös mahdollisia vaihtoehtoja.
-

Talkootunnit

Laskelmien perusteella lajiharjoittelijoiden talkootuntimäärät eivät nykyisellään riitä
läheskään kattamaan vuosittaisissa kisoissa tarvittavia henkilötuntimääriä. Päätettiin
sitoa talkootuntivelvoite henkilön käytössä olevien kokonaisryhmäpaikkojen määrään.
Ryhmäpaikasta 1 ryhmäpaikka = 16 h, 2. ryhmäpaikka = +8 h, 3. ryhmäpaikka = +4
h., 4. jne ryhmäpaikka = +4h.
Näyttelyjaokselle pohdittavaksi myös talkoovelvoite 4 h.
Jaostenvetäjät ottavat seuraavissa kokouksissaan asian esille.
Uudet talkoomäärät otetaan käyttöön aikaisintaan heinäkuun jälkeen.
Talkoovelvoite-tuntien ylittyessä 10 tunnilla saa 10 eur lahjakortin seuran järjestämiin
kisoihin. Esimerkkinä: 1 ryhmäpaikka = 16h  tekee 27 tuntia talkoita = 10 eur
lahjakortti.

-

Peili

Peili on hankinnan alla.

-

Anturaisen tulevaisuus

Tehty seuralle oma blogi. Otetaan blogi kokeiluun.
Sihteerille yleiset asiat, vastaaville jaoksen sisäiset asiat.

-Muut asiat
-

Kevätkokouksessa palkitsematta jääneet
Linda Merk, Johanna Kiviharju, Terhi Helaja, Annukka Lehikoinen, Eevi
Pajula.

-

Matkalasku
Jokaiselta tuomarilta, jotka kilpailuihin tulevat tuomaroimaan, pyydettävä
matkalaskelma.

-

Henkilökunnan yleisestä käytöksestä ja kielenkäytöstä kilpailuiden aikana
keskusteltiin. Negatiivista palautetta tullut seuralle. Anturaisessa ollut
asiasta tähän viittaava kirjoitus.

