
Suomen Bassetkerho–Finlands Bassetklubb ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
24.3.2010 klo 19.00 Helsingissä, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa

ESITYSLISTA:

1. Tarkastetaan valtakirjat.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 ja tilinpäätökseen perustuva selostus 
yhdistyksen taloudellisesta asemasta.

5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpaatöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

7. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, 
jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

8. Jaetaan kierto- yms. palkinnot.

9. Käsitellään hallituksen esittämät asiat.

10. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle.

11. Päätetään kokous.

Liitteet: Toimintakertomus vuodelta 2009, Tase ja tuloslaskelma vuodelta 2009 ja
Vuoden Voitokkain Basset 2009 -kilpailun tulokset



Suomen Bassetkerho-Finlands Bassetklubb ry:n sääntömääräinen kevätkokous
keskiviikkona 24.3.2010 klo 19.00 Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa

P Ö Y T Ä K I R J A
 

1. Tarkastetaan valtakirjat
         Yhtään valtakirjaa ei esitetty, paikalla oli 15 kokousedustajaa ja saman verran siis  

kokousääniä.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 ja kaksi äänteenlaskijaa
 Valittiin puheenjohtajaksi Heljä Myllynen, sihteeriksi Jaana Repo sekä pöytäkirjan   
 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaana Honkanen ja Eija Kunnari.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli BassetBulletinissa 1/2010, joka lähti 

painosta postitukseen 2.3.2010.

4.   Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 ja tilinpäätökseen  
perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta asemasta

  Sihteeri Jaana Repo kävi läpi vuoden 2009 toimintakertomuksen ja puheenjohtaja Heljä Myllynen 
tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.

5.   Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamis-
esta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle

  Tämän kohdan käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtaja vaihtui Heljä Myllysestä Mari Tillekseen. 
Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä edellisen toimintavuoden  
hallitukselle.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
 Päätettiin että alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämillä.

7.  Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallituk-
selle vähintään kuukautta ennen syyskokousta

 Käsiteltäviä asioita ei ollut.

8. Jaetaan kierto- ym. palkinnot
  Palkittiin Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2009 -kilpailun kolme parasta. 

Koko kilpailun tulokset erillisessä liitteessä.



9.  Käsitellään hallituksen esittämät asiat
 Käsiteltäviä asioita ei ollut. 

10.  Käsitellään asiat jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat  
yhdistyskokoukselle

 Käsiteltäviä asioita ei ollut. 

11.  Päätetään kokous
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Helsingissä 24.3.2010

Pöytäkirjan vakuudeksi

 Heljä Myllynen, puheenjohtaja   Jaana Repo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

 Jaana Honkanen     Eija Kunnari

LIITTEET
– Toimintakertomus vuodelta 2009
– Tuloslaskelma ja Tase vuodelta 2009
– Suomen Bassetkerhon Voitokkain koira 2009 -kilpailun tulokset




