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Tervehdys sinulle Keski-Suomen palveluskoirayhdistys ry:n jäsen sekä mukavaa
alkanutta vuotta! Vuoden aikana järjestämme jälleen monipuolisesti erilaista
koulutustapahtumaa ja virallisia palveluskoirakokeita. Näistä tiedot päivittyvät
kotisivuillemme ja facebook-ryhmäämme. Tulevat PK-kokeet löydät SPLK:n
virkusta, http://www.virkku.net.
Jäsenkirje sisältää myös kevätkokous kutsun sekä muistutuksen jäsenmaksusta.
Jäsenmaksut
Syyskokouksessa vahvistettiin vuodelle 2017 seuraavat jäsenmaksut:
 varsinainen jäsen 20€
 perhejäsen 5€
 ainaisjäsen 200€.
 Jäsensihteeri Taru Huttunen huttuta[at]gmail.com
 tilille FI89 5290 8140 0101 42. VIITE 10100
 ilmoita myös s.postiosoitteesi mm. jäsenkirjeiden ja kokouskutsujen
saamiseksi
HUOM: yhdistys ei lähetä laskuja, vaan maksusta pitää huolehtia itse
Jäsenetuina mm:
 monet järjestämämme tapahtumat ovat edullisempia yhdistyksen jäsenille
 jäsenistölle tarjolla treenejä, kursseja ja koulutuksia taitavien ohjaajien
ohjauksessa läpi vuoden
 mahdollisuus treenata Koirakorven alueella ja vuokrata Koirakorven mökkiä
Johtokunta vuonna 2017
Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2017 puheenjohtajaksi Minna Moisio ja
johtokunnan muut jäsenet ovat Asko Hämäläinen, Hannu Hokkanen, Harri Laurila,
Seija Leppänen, Minna Rahkonen, Hanna Manninen, Katri ja Pasi Ursin.
Yhteystiedot ja infoa vastuualueista löytyy nettisivuiltamme
http://www.kspky.org/yhdistys.htm. Johtokunta kokoontuu vuosittain noin viisi
kertaa.
Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin, joten jos haluat jonkin asian
johtokunnan keskusteluihin ja päätöksentekoon mukaan, niin ota yhteyttä!

Suunniteltuja kursseja kesäkaudelle mm.





BH-kurssi huhti/toukokuu
Jälkikurssi toukokuu
Hakukurssi 1.-2.7.2017
Hakukoulutus jo kilpaileville tai kilpailuihin tähtääville koirakoille 22.23.4.2017
 Esineruutukurssi kaiken tasoisille koirakoille kaksi iltaa touko-kesäkuun
aikana
Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
Keväälle ja kesälle tulossa useita kokeita, koulutuksia ja muita tapahtumia
Seuraa aktiivisesti nettisivujemme ja yhdistyksemme facebook-ryhmä päivityksiä.

”Opettaminen saa aikaan paljon,
mutta kannustaminen saa aikaan kaiken”
-Johann Wolfgang Von Goethe-

-K-Spkyn johtokunta-

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Sääntömääräinen kevätkokous

Esityslista

Aika: 23.2.2017 klo. 19.00
Paikka: Hirvenpolku 7, Palokka (Minna Moision kotona)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
– pöytäkirjan tarkistajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (2kpl)
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvalle vuodelle
7. Käsitellään muut asiat
– palkitaan Vuoden koirat 2016
( Palkintoja ei lähetetä vaan tule itse paikalle tai pyydä edustaja
noutamaan se)
8. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

