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HALLITUKSENKOKOUS TIIVISTELMÄ 
 

 

 

Aika 11.2.2014  klo 18:00   

 

Paikka Kiilatien halli, 48400 Kotka 

 

Läsnä Harry Turtiainen  puheenjohtaja 

 Niina Halonen sihteeri 

 Emmi Hänninen jäsensihteeri 

 Matti Rousku agilityvastaava 

Jaana Roimola koirakouluvastaava 

Marja Evälahti näyttelyvastaava 

 Annukka Lehikoinen tokovastaava 

Poissa Riitta Oksman rahastonhoitaja 

 

 

   

 

 

 

- Seurassamme tällä hetkellä 431. 

Vuoden vaihteen jälkeen 17 eronnutta. 

4 uutta. Teija Paananen, Heidi Luukkonen, Ritva Holmström, Anna-Mari 

Salminen. Tervetuloa seuraan! 

 

- Jäsenrekisteriksi harkitaan otettavan Flomembers. Jäsenhakemukset voi tehdä 

hakija suoraan netissä. Laskutuksen voi tehdä myös sähköisesti.  

Jäsenmaksut, harjoittelumaksut ja yksittäiset muut maksut mahdollista laskuttaa 

tämän järjestelmän kautta. Jatketaan vielä selvittelyä. 

 

 

- 15.2. seuran sisäinen toimihenkilökoulutus agilityyn hallilla, jossa koulutetaan 

henkilöitä kaikkiin kilpailuiden talkootehtäviin. Kaikki mukaan!!! 

 

 

- Koetoimitsijakurssi pidetty.  

- Kokeet 1.2. sujuivat hyvin ja yksi uusi tottelevaisuusvalio tuli seuraan: australian 

kelpie Maiskis Nemiroo ohjaajana Linda Merk. 

- Marraskuun kokeeseen pyydetty Harri Laisi tuomariksi.  

- Nettisivut päivitetty tokon osalta.  

- Kilpailukirjoja tilattu sekä tokolle että agille. 

  

 



Kotkan Koiraystäväin Seura ry 

 

 

- Näyttelyharjoituksia pidetty. Mukana n. 15 koirakkoa.  

- Juniorhandlerissa 4-5 osallistujaa. 23.2. seuraavat harjoitukset. 

- Maaliskuussa hallitreenejä vielä 3 kertaa ja huhtikuussa siirrytään Ahlströmin 

kentälle. 

- Sunnuntaina 16.2. ystävänpäivä match show hallilla. 

 

- Kolmesta paikasta kyselty ikkunoiden himmentämisestä.  

Jatketaan selvittelyä ja otetaan vertailuun myös verhovaihtoehto. 

 

- Hallin vessan suursiivous ja buffetin lattianpesu tehtävä kevään aikana. 

 

- Saatu varteenotettava tarjous yhteneväiseksi seura-asuksi Nonamelta. Jatketaan 

vielä selvittelyä ja näytepuku tulee kevät-talven aikana. 

 

- Kevätkokous hallin kahviossa 22.4. klo 18:00.  

 

- Pekka Sarkasen Silmätarkastus 7.3. hallilla 

 

 

- Tullut kyselyä, onko oikeudenmukaista, edellisessä kokouksessa tehty päätös 16 

tuntia talkoita/ vuosi, jos käy treenaamassa vain joka toinen vko? 

Keskusteltiin pitkään jo tehdystä päätöksestä ja pysytään päätöksessä. 

 

- Jokatoinen vko treenaajat hinta tällä hetkellä 12,50 eur + 16 h talkoita. 

15 eur / kk ilman treeniryhmää + 16 h talkoita. 

Ilman treeniryhmää olevien harjoittelumaksuiksi muutetaan 12,50 euroa / kk. 

Talkootunteihin ei tällä hetkellä muutosta. 

 

 


