Päivitetty 12.12.2012
Keski-Suomen palveluskoirayhdistys ry:n SÄÄDÖKSET

Kaikki palkitsemiset ja joukkueisiin osallistumiset edellyttävät, että henkilö on osallistunut
yhdistyksen toimintaan osallistumalla vähintään kahdesti kuluneen vuoden aikana talkoisiin tai
kokeiden järjestämiseen. SM-korvauksia hakevalle talkoovelvoite on kolme kertaa.

K-S PKY ry:n joukkueiden nimeäminen SM-kisoihin
Tämä kohta pitää sisällään palveluskoirien, valjakkohiihdon sekä tokon SM-kisat.
Joukkueeseen haluavat ilmoittavat kirjallisesti halukkuutensa edustaa K-S PKY ry:tä ko kisassa KKVjaoston kokoonkutsujalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokeen viimeistä ilmoittautumispäivää.
KKV-jaoston kokoonkutsuja sopii SM-kisaan osallistuvien kanssa, miten joukkue ilmoitetaan kisan
järjestäjille.
K-S PKY ry:n vuosittain kevätkokouksen yhteydessä palkittavat
Yhdistystä edustaneet yhdistyksen jäsenet
- piirin mestarit
- Suomen mestarit
- pohjoismaiden mestarit
Tottelevaisuusvaliot, käyttövaliot ja muotovaliot.
Vuoden näyttely-, toko-, veto- ja pk-koira (palkitsemissäännöt liitteenä)
Lisäksi on mahdollista jakaa KKV-jaoston päätöksellä vuosittain erikseen nimettävä palkinto, esim.
Vuoden puurtaja, vuoden tulokas tms.
Puhelinkulukorvaukset
Puhelinkulukorvaukset maksetaan kalenterivuosittain vuoden lopussa K-S PKY ry:n puheenjohtajalle,
sihteerille, rahastonhoitajalle ja koulutusvastaavalle. Summa päätetään vuosittain (vuosina 2004 ja
2005 summa ollut 30 €).
Nuokut-lehden päätoimittajalle maksetaan kulukorvaus per lehti (vuonna 2005 100 € / lehti, vuonna
2009 120 € / lehti, 6/2010 lähtien max 150€/lehti).
Kunkin on itse huolehdittava oman tilinumeronsa ilmoittamisesta rahastonhoitajalle.
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Korvaukset K-S PKY ry:n järjestämien kilpailujen ratamestareille ja koetoimitsijoille
Rahastonhoitaja voi maksaa suoraan maksimissaan seuraavien summien mukaiset kulukorvaukset:
Koetoimitsija
- yksi laji 10 koiraa 20€, lisälajit 10 €, max 40 €
- ystävyysottelu, piirinmestaruuskoe, rotumestaruuskoe 40 €
Ratamestarit
- jälkikoe 10 € / luokka
- muut lajit 10 € / laji
Johtokunta käsittelee em. summista poikkeavat korvausanomukset. Kulukorvaukset on itse haettava
rahastonhoitajalta.
K-S PKY ry:n nimissä järjestettävien kurssien kouluttajille maksettavat kulukorvaukset
Kouluttajat saavat puolet kurssien tuotosta kulukorvauksena.
Suomen palveluskoiraliiton kokouksissa K-S PKY ry:tä edustavien matkakorvaukset
Matkakorvaukset maksetaan todellisten kulujen mukaan yhdellä autolla. Korvaus täytyy itse anoa K-S
PKY ry:n rahastonhoitajalta.
K-S PKY ry:tä edustavien kilpailijoiden SM-kisojen osallistumiskustannukset
Yhdistys osallistuu kilpailijoiden edustuskuluihin tokon, valjakkohiihdon ja palveluskoirien SMkisoihin liittyen. Kisaaja anoo korvauksen johtokunnalta itse. Kuitit ja selvitys hakemukseen mukaan.
Johtokunta käsittelee SM-kokeet tapauskohtaisesti huomioiden osallistumis-, matka- ja majoituskulut.
Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakurssit
K-S PKY ry maksaa niiden yhdistyksen jäsenten, jotka lupautuvat toimimaan yhdistyksen hyväksi ko
tehtävissä, osallistumisen ko kursseille. Mikäli henkilö ei ole aiemmin osallistunut yhdistyksen
toimintaan, voidaan kurssimaksu maksaa takautuvasti, kun henkilö on osallistunut ko toimintaan.
Yhdistys pidättää itsellään mahdollisuuden harkita osallistumismaksun maksamista jokaisen
osallistujan kohdalla.
Tuomarikurssit
Yhdistys pidättää itsellään mahdollisuuden harkita ko kurssin osallistumiskuluihin osallistumista.
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