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Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry

Hei k-spky:n jäsen!
Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseemme 21.11.2016 klo. 19.00.
Paikkana on Ravintola Huviretki, Jyväskylä

SYYSKOKOUS

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksella puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan varsinaiset jäsenet ja neljän
varajäsenen valinta
6. Valitaan johtokunnan esityksestä jaostot sekä esitetty määrä jäseniä
- koulutus-, kilpailu ja vetokoirajaosto
- näyttelyjaosto
- keski-suomen palveluskoirayhdistyksen pelastuskoirat yhteyshenkilö
7. Valitaan koulutusvastaava
8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
9. Vahvistetaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
10. Käsitellään jäsenistön esittämät asiat, jotka on lähetetty hallituksen käsiteltäväksi
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

Huomioithan sen että jos haluat tuoda asioita syyskokoukseen käsiteltäväksi, on se
jätettävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksemme tarvitsisi pitkäaikaiselle jäsensihteerille sekä myös sihteerille jatkajan. Jos
kiinnostuit jommastakummasta pestistä, niin laitathan meiliä puheenjohtajalle
minna.moisio(at)gmail.com tai sihteerille katri.ursin(at)kolumbus.fi

Talkooapua ja tapahtumia
Liepeen Cross, VUL Sulanmaan kilpailu 22.10.2016
Jyväskyään järjestetään 12.-13.11.2016 KV-koiranäyttely Jyväskylän Paviljongissa. Ilmoittaudu
talkoolaiseksi lipunmyyntiin Minnalle, minna.moisio[at]gmail.com.
Jari Kantoluodon tottelevaisuuskoulutusta 19.-20.11.2016 Haukkuvaaran hallissa.
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Keski-Suomen Palveluskoirayhdistyksen 70-vuotisjuhla Savutuvan Apajalla 26.11.2016 alkaen
klo.16.00. Kutsukirje lopussa.
K-S PKY:lla on talvikaudella 2016-2017 hallivuoro Haukkuvaarassa lauantaisin klo 17:00-19:00
ajalla 3.12.2016-25.3.2017. Vuoroa ei ole 24.12., eikä 31.12.2016.
Treenikortti yllä mainitulle ajalle (15 vuoroa) maksaa jäsenille 57,00€ /koira. Saman omistajan
seuraavat koirat á 20,00€. Jos treenaat vain yhtä koiraa/kerta niin maksukin menee yhden koiran
mukaan. Huom! Hallivuoro toteutuu yo. budjetilla, mikäli treenareita löytyy tarpeeksi (n. 15kpl).
Hallikortista kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Tiina Lehtomäkeen : lehtomaki.tiina@gmail.com /
0400 647066
Tervetuloa!
Mukavaa talven odotusta ja treeni-iloa toivotellen:
– KSPKY johtokunta -

Olisipa hänen kärsivällisyytensä verrattavissa minun kärsivällisyyteeni silloin, kun tuntikausia
odotan häntä kotiin, enkä ajattele kuitenkaan hänestä mitään pahaa.
- Piero Scanzias-

Seuraava jäsenkirje ilmestyy alkuvuodesta 
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Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry
täyttää 70-vuotta!

Illan ohjelma:
Klo 16.00 Tervetuliaismalja, juhlapuhe ja onnittelutervehdykset
Klo 16.30-18.00 Ruokailu
Klo 18.-19.00 Ohjelmaa Teatterikoneen tapaan
Klo 19.00 Kiitossanat ja kahvi
Olemme varanneet Savottasaunan käyttöömme klo 20.00-00.00. Mikäli haluat
jatkaa iltaa saunan merkeissä, ilmoita siitä erikseen Seijalle
p.050 365 4637. Paikkoja on rajoitetusti, 15 ensimäistä mahtuu mukaan.
Paikka: Savutuvan apaja, Opinsaunan Kiuas, 40820 Haapaniemi, Jyväskylä
Ilmottautuminen: 15.11.2016 mennessä maksamalla illalliskortin hinta 20€ / hlö
yhdistyksen tilille FI89 5290 8140 0101 42 Maksun viestikenttään ” 70vuotisjuhla ja osallistujien nimet”. Illalliskortti sisältää tervetuliasjuoman,
päivällisen, yhden lasin juomaa aterian kanssa sekä illan ohjelman.

Tiedustelut: Seija Leppänen, seijaleppanen00[at]gmail.com, puh. 050 365 4637

