Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry
Sääntömääräinen syyskokous
Paikka: Arkkitehtien kiltatalo; Pursitie 8, Oulu
Aika: 17.11.2018 klo 15.30
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman, liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruuksien ja talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2019
o Toimintasuunnitelman vahvistaminen
o Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
• Jäsenmaksuesitykset vuodelle 2019:
§ Liittymismaksu; 3 €
§ OSN suorajäsenyys; 10 €
§ OSN perhejäsenyys; 3 €.
§ OSN+ SNJ vuosijäsenyys; OSN osuus 10 € + SNJ:n vuoden 2019 jäsenmaksu
§ OSN + SNJ perhejäsenyys; OSN osuus 3 € € + SNJ:n vuoden 2019 jäsenmaksu
o Talousarvion vahvistaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitseminen vuosille
2019-2020
7. Hallituksen kahden varsinaisen jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2019-2021 sekä
hallituksen kahden varajäsenen valitseminen vuodelle 2019
8. Tarpeellisten toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien valitseminen vuodelle 2019
9. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2019
10. Edustajien valinta Suomen Kennelliitto Ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n varsinaisiin
kokouksiin vuodelle 2019
11. Hallituksen kokoukselle esittämien asioiden käsittely
o Hallitus esittää hyväksyttäväksi alla olevaa päivitettyä Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n Epävirallisiin Nomejoukkuekilpailuihin osallistuvien joukkuiden tukeminen 2019 -sääntöä

Epävirallisiin Nome-joukkuekilpailuihin osallistuvien joukkueiden tukeminen 2019
Yhdistys tukee osallistumismaksun suuruisella tuella yhtä kolmea yhdistyksen joukkuetta, jotka
osallistuvat Pirkan Damien joukkuekilpailuun, Mäntän Talvinomen joukkuekilpailuun ja/tai
Joukkue-WT – tapahtumaan.
Mikäli Pirkan Dameihin yhdistyksen joukkueeksi ilmoittautuu useampia halukkaita joukkueita
(KUIN 3), karsitaan koirat edellisen kesän tulosten perusteella, eli käytännössä edellisen kesän
ALO-luokan tulosten perusteella. Karsinnassa WT- ja nome-tulokset ovat samanarvoiset. Kaikkien
joukkueen koirakoiden pitää luonnollisesti täyttää kilpailun osallistumisehto (alle 2-vuotias koira,
ei startteja AVO-luokassa). Mikäli joukkueet ovat tulosten perusteella tasaveroiset, arvotaan
yhdistystä edustamaan lähetettävä joukkue. Yhdistys ei tue kennel- eikä sekajoukkueiden
osallistumista.

Joukkue-WT kisaan Kaikkiin edellä mainittuihin kisoihin voivat osallistua kaikki halukkaat
joukkueet, mutta joukkueille maksetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan kolmeen
joukkueeseen asti. Mikäli kisaan lähtee yli kolme yhdistystä edustavaa joukkuetta, tukea ei
makseta yhteensä enempää kuin kolmen joukkueen osallistumisen verran, tällöin kaikkien
joukkueiden tukisumma pienenee vastaavasti.
Kaikissa Molemmissa kisoissa tulee yhdistystä edustavien joukkueiden kaikkien koirien ohjaajien
olla Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella asuvia yhdistyksen jäseniä, kennel- tai
sekajoukkueita ei tueta. Tuettavan joukkueen nimi on aina Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys
ry. Mikäli Joukkue-WT -kilpailuihin osallistuu useampia joukkueita saman päivän kisaan,
merkitään joukkueet järjestysnumerolla. Tuen saamisen vastineeksi yhdistys edellyttää
joukkueilta vapaamuotoisen kertomuksen kisamatkasta yhdistyksen seuraavaan julkaisuun.
Hakemus tuettavaan joukkuekilpailuun toimitetaan johtokunnalle (yhdistyksen sihteeri)
viimeistään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Hakemuksessa tulee ilmetä vähintään tapahtuman
luonne, ajankohta, pitopaikka, osallistujat sekä tapahtuman ilmoittautumismaksu.

12. Jäsenten kokoukselle esittämien asioiden käsittely
o Sääntöjen määräämässä ajassa jäsenistöltä ei ole tullut hallituksen tietoon käsiteltäviä asioita.
13. Muiden asioiden käsittely
14. Kokouksen päättäminen.

