

The Irish Cob Society Finland Ry Kevät kokous 2017                                              pöytäkirja

Aika 26/03/2017 klo 13:00
Paikka ABC Seinäjoki
Läsnä: Nina Degerman, Leena Latvala, Saana Janhonen, Minea Nykamb, Riikka Niemikorpi, Emilia Kärki sekä Enni Lampinen

1   Kokouksen avaaminen: Kokouksen avasi puheenjohtaja Nina Degerman kellon ollessa 
     13.04
2   Kokouksen järjestäytyminen: Kokoukselle valitaan puheenjohtajaksi Nina Degerman, 
    sihteeriksi Saana Janhonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi
    Minea Nykamb sekä Riikka Niemikorpi
3   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Yhdistyksen säännöissä (§12 ja §13)  sanotaan, että ”Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla (=nettisivuilla) ja niissä on ilmoitettava kokousessa käsiteltävät asiat.” 
 ”Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.” 

   -Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
4   Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksytään sellaisenaan.
5   Vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätös: Vahvistettiin vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätös.   
6   Tili ja vastuu vapauden myöntäminen: Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuosilta 2015 ja 2016.
7   Näyttely kiertue: 
	- tällä hetkellä 38 ilmoittautunutta, näyttelyt varmuudella toteutuu.
	- Lohja jo varma paikka, sekä Mustasaari ja Revonlahti toteutuu lähes varmuudella.
	- Jos näyttelyihin tulee jälleen paljon hevosia, otamme toisenkin ulkomaisen 
	  tuomarin.
	- Näyttelykiertue alkaa torstaina illalla Lohjalta ja sieltä jatkamme ylöspäin, reitti
                  suunnitellaan myöhemmin, kun paikat varmistuvat.    
8   Yhdistyksen uudet säännöt: Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous jää pois, vuonna 2018
     on  1 sääntömääräinen vuosikokous. Sääntömuutokset ovat olleet esillä aiemmissa 
    kokouksissa kaksi kertaa, Syyskokouksessa 2016 sekä Kevätkokouksessa 2017, joten 
   sääntömuutos on lainvoimainen.
9   Muut esille tulevat asiat:
	- Maastakäsittelykurssi, Mustasaari: Osallistujia riittävästi, joten kurssi toteutuu.
 	  Paikalla makkaramyyntiä ja muuta suolaista ja makeaa, kahvia. Kanttiiniin lupasi 
                  leipoa Enni Lampinen, Riikka Niemikorpi ja Iida Valjakka ja toki muutkin saavat
	  tuoda halutessaan. 
	- Farmarit 2017: Yhdistys päättää lähteä mukaan farmarit maatalousnäyttelyihin,
         	  farmarit ovat 14-17.6, joten ne osuvat yhtäaikaa näyttelykiertueen kanssa. 
                  Nina  Degerman ja Saana Janhonen on siten poissa farmareista. Saana    	kartoittaa ihmiset yhdistyksen esittely paikalle  ja rupeamme etsimään farmareihin
                hevosta/hevosia. Farmareissa oli käynyt vuonna 2013 yli 100 000 kävijää.
	- Näyttelyharjoitukset Mustasaari: päivämääräksi päätetään 20.5. Tuomareina 
                   Nina Degerman, joka päättää päivän parhaan Irish Cobin, jonka yhdistys palkitsee, 
	  sekä Nina kysyy lähialueelta toista henkilöä tuomarikaveriksi itselleen. 
	  Harjoituksen alussa  opastetaan hevosen hyvään esittämiseen ja tämän jälkeen on 
	  harjoitusnäyttelyt, mihin tehdään luokat osallistujien mukaan. Riikka Niemikorpi
	  kysyy sponsoria makkaroihin ja kahviin/mehuihin. Kysellään myös muita 
	  sponsoreita. Tapahtumassa myös arpajaiset ja keppihevosluokka.
	- Eläinlääkärinluento: vuohispunkin hoidosta, Etsitään aiheeseen perehtynyttä
	  eläinlääkäriä
	  
10  Kokouksen päättäminen: Nina Degerman päättää kokouksen kellon ollessa 13.43


_______________________________		_________________________________
Nina Degerman					Saana Janhonen



_______________________________		__________________________________
Minea Nykamb					Riikka Niemikorpi

