Kokouskutsu

13.8.2017

Tervetuloa Nose Work Finland ry:n jäsenille tarkoitettuun yleiskokoukseen
Aika: 2.9.2017 klo 17.00-n. 20.00
Paikka: Koirakoulu Tassutreenin tilat, Luukintie 33 (parkkipaikka, navettarakennus) Espoo
Mikäli halutaan kokouksen asialistalle muita käsiteltäviä asioita, tulee ne toimittaa Erja-Tiina
(Erkku) Jussinheimolle osoitteeseen info@noseworkfinland.com 29.8.2017 mennessä. Paikalla maksuton
kahvitarjoilu ja tuoleja 40 ensimmäiselle.

Esityslista
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen toimihenkilöiden valinta:





puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Esityslistan hyväksyminen

5.

Ilmoitusasiat











Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Olli Varkki on irtisanoutunut tehtävästään
8.8.2017
Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Erja-Tiina (Erkku) Jussinheimo on
irtisanoutunut tehtävästään 11.8.2017, ero tulee voimaan 3.9.2017
Muut hallituksen jäsenet ovat irtisanoutuneet hallituksen jäsenyydestä seuraavasti
Anni Vakkila-Mattinen 1.8.2017
Sanna Rojola 1.8.2017
Nina Norring 1.8.2017
Jenni Laaksonen 1.8.2017, ero tulee voimaan 31.8.2017
Jaana Kellosalmi 1.8.2017
Miira Hellsten 1.8.2017
Kirsi Suominen 9.8.2017

6.

Taloustilanne

7.

Toimikuntien ja niiden tehtävien esittely

8.

Esitellään miltä osin hallitus ehti toteuttaa vuosikokouksen hyväksymää
toimintasuunnitelmaa.

./..

9.

Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä.
Seuraaviin tehtäviin hallituksessa tarvitaan henkilöitä, ehdotamme seuraavaa:
1. puheenjohtaja (= hallintotoimikunnan pj?)
2. sihteeri
3. tiedottaja (tiedotustoimikunnan pj?)
4. talousvastaava
5. yhteyshenkilö 3 toimikunnalle: koulutustoimikunta, tapahtumatoimikunta,
koetoimikunta
6. varajäsen 1: tieteellisen toimikunnan pj
7. varajäsen 2: tarvittavat muut tehtävät

9.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

10.

Hallitus on tutkinut mahdollisia keinoja ratkaista Vantaan NWF-kokeessa keskeyttämään
joutuneiden tilannetta. Yleiskokousta pyydetään käsittelemään Vantaan kokeissa
keskeytyneille mahdollisesti annettavasta kompensaatiosta. Tässä listattuna ovat tehdyt
päätökset asiasta.


4.7. hallituksen kokouksessa päätettiin seuraavaa:

” Päätös tehtiin työryhmän esityksen perusteella. Tähän työryhmään kuuluivat ne hallituksen
jäsenet jotka eivät itse olleet osallisina Vantaan kokeissa. Kokeiden järjestäjää kehotetaan palauttaa
osallistumismaksut niille kisaajille, joiden neljän osa-alueen kokeen suoritukset jäivät kesken.
Niiden, jotka ehtivät suorittaa jokaisen osa-alueen, tulokset jäävät voimaan ja ne kirjataan
rekisteriin. Keskeytettyjen kisaajien tulokset nollataan ja niitä ei kirjata. Koska keskeytyksen
perimmäinen syy ei ole täysin selvillä, järjestäjän palauttamat osallistumismaksut ovat ainoa
sanktio. Ensimmäisten kokeiden tuloksena saatua arvokasta palautetta tullaan käyttämään
kokeiden kehittämiseen tulevaisuudessa.”


28.7. hallituksen kokouksessa käsiteltiin asiaa uudestaan:

”Korvaavia kokeita ei Vantaan keskeytyneeseen kokeeseen järjestetä. Kyseisen kokeen järjestäjä on
ilmoittanut, ettei maksa keskeytyneen kokeen osallistumismaksuja takaisin osallistujille. Tästä
syystä hallitus katsoo, että jäsenet joiden osalta koe keskeytyi, ovat tilanteessa jossa heille tulee
korvata aiheutunut haitta. Hallitus katsoo, että kyseisten jäsenten etu on, että yhdistys maksaa
heille korvauksena aiheutuneesta osallistumismaksua vastaavan summan. Vantaan koe oli
pilottikoe, jonka anominen, myöntäminen ja käytännön järjestelyt hoidettiin yleisistä kokeista
poikkeavalla tavalla. Siksi hallitus katsoo että Nose Work Finland ry maksaa kokeiden järjestäjän
kieltäytyessä korvauksen jäsenille. Tämä päätös koskee vain tätä pilottikoetta.”



7.8. hallituksen kokouksessa täsmennetään 28.7. tehtyä päätöstä:
”On huomattu, että 28.7. tehty päätös, mikä yritettiin tehdä vilpittömästi kokonaistilanteen
kannalta katsottuna hyvässä hengessä, on mahdollisesti ylittänyt hallituksen päätäntävallan
yhdistyksen varojen käytössä.
Yllä esitetty 28.7. tehty päätös on peruttu.”

11. Esitellään mahdollisuus jäsenkyselyn toteuttamiseen
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa, jäsenistöä tarvitaan mukaan toimintaan!

