
SYYSKOKOUS 28.11.2010

Suomen Bassetkerho- Finland Bassetklubb ry:n sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 28.11.2010 
klo 15.00 Helsingin Seudun kennelpiirin toimitila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1.  Tarkastetaan valtakirjat
 Todettiin 21 paikalla ollutta kokousedustajaa, 30 henkilövaltakirjaa, yhteensä 51 ääntä. 
 Todettiin 1 yhdistysvaltakirja ja yhdistykselle 6 ääntä. Kokousääniä siis yhteensä 57.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi  
 ääntenlaskijaa
 Valittiin puheenjohtajaksi Heljä Myllynen, sihteeriksi Sari Romi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja  
 ääntenlaskijoiksi Timo Nurmiluoto ja Niina Heino.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 Puheenjohtaja valitaan seuraavan kerran vuonna 2011.

5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja joka kolmas vuosi yhdistyksen  
 ehdokkaat erovuorossa olevien tilalle SKL-FKK:n valtuustoon
 Erovuorossa hallituksen jäsenistä olivat Maria Pohjanvuori, Tia Tuhkala, Sari Romi ja Sari Karlsson.

 Uusiksi jäseniksi kaksivuotikaudelle ehdotettiin Tia Tuhkala (43), Sari Romi (57), Sari Karlsson (54), 
 Maria Pohjanvuori (55) ja Antti Nuutero (16).

 Ehdokkaiden saamat äänimäärät sulkeissa, äänestys tapahtui suljettuna lippuäänestyksenä.  
 Valituiksi hallitukseen kaudelle 2011 – 2012 tulivat: Maria Pohjanvuori, Sari Romi, Sari Karlsson ja 
 Tia Tuhkala.

 Syyskokous hyväksyi yksimielisesti Suomen Bassetkerho ry:n hallituksen 28.10.2010 tekemät ja  
 Suomen Kennelliitolle esitetyt päätökset yhdistyksen esityksistä Suomen Bassetkerho ry:n edus- 
 tajaksi ja tämän varahenkilöksi  SKL-FKK:n valtuustossa.  

 Suomen Bassetkerho ry:n edustaja SKL-FKK:n valtuustossa seuraavan kolmivuotiskauden ajan  
 on siis Maria Pohjanvuori ja varalla Sari Karlsson. 

6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varamiehet
 Valittiin toiminnantarkastajiksi Eija Kunnari ja Seija Helenius ja varalle Laura Flander ja Niina Heino.

7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 Vuonna 2011 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu pysyy ennallaan 25 eurossa, perheenjäsenen  
 jäsenmaksu nousee 12 eurosta 12,50 euroon. Kasvattajan ilmoittaman jäsenen jäsenmaksu  
 pysyy ennallaan 12 eurossa. Hyväksyttiin 5 euron muistutusmaksu maksamatta jääneistä jäsen- 
 maksuista.

8. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (liite 1).
 Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio (liite 2).



9. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle  
 vähintään kuukautta ennen syyskokousta
 Käsiteltäviä asioita ei ollut.

10.  Käsitellään hallituksen esittämät asiat
 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen nykyaikaan (liite 3). 
 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen nykyaikaan hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Käsitellään asiat jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistyskokoukselle
 Käsiteltäviä asioita ei ollut.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 Helsingissä 28.11.2010

 Pöytäkirjan vakuudeksi

 Heljä Myllynen   Sari Romi
 puheenjohtaja   sihteeri

 Timo Nurmiluoto  Niina Heino
 pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja


