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Hallituksen kokous 3/2020 

Aika la 21.3.2020 klo 12.10 

Paikka skypekokous 

Läsnä 

 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Lehessaari 
Kirsti Määttänen 
Kati Holm 
Jonna Laitinen klo 12:53 alkaen 
Marianne Trogen 
Lotta Allén-Ollas klo 13:07 asti 
Tuula Löfman-Lindström 

Päivi Jääskeläinen 
 
Poissa  
Pauliina Lantta 
Kirsi Anttila 
 

 
 

47.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10 

48.    Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 

49.   Asialistan hyväksyntä  

Asialista hyväksyttiin 

50.   Edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan hyväksyntä 

 Edellinen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 

51.  Jäsenasiat 

Hallitus hyväksyy yhdistyksen uusiksi jäseniksi uudet 
jäsenehdokkaat, jotka olivat maksaneet jäsenmaksun 20.2.2020 
mennessä (Liite) 

 
• Maksamattomia laskuja on runsaasti. Sähköpostilaskuja 175 kpl ja postitettuja 

paperilaskuja 67 kpl. 
o Kati Holm laittaa 29.3.2020 mennessä uuden sähköpostimuistutuksen 

niille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. 
o Ne, jotka eivät ole maksaneet 5.4. mennessä, saavat postissa 

paperilaskun. 
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o Loput katsotaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
o Päätettiin että jatkossa jäsenedut (mm. terveystutkimustuet) maksetaan 

vain niille jäsenille, jotka ovat kustannuksen syntyessä maksaneet 
jäsenmaksunsa.  

 

 

52.  Kennelnimianomukset  

 Ei anomuksia 

 

53.  Anomus hallituksen puolloksi Vuolasvirtapalkinnon 

saamiseksi 
 

  Hallitus puoltaa Auli Aholan, kennel Magnumin Vuolasvirtapalkinnon anomusta. 
 

54.  Vuosikokousasiat 

Keskusteltiin vuosikokouksesta ja päädyttiin siirtämään 

vuosikokous koronapandemian takia.  

Kokouskutsu julkaistaan kuukautta ennen kokousajankohtaa.  

Tilinpäätös ja toimintakertomukset tehdään valmiiksi kokousta 

varten hyvissä ajoin. 

  

55. Membook 

 
• Membookin kanssa on ollut viime aikoina ongelmia. Membook vaikuttaisi olevan 

kallis, koska jäsenrekisteristä on syntynyt paljon kuluja yhdistykselle. 
• Harkitaan järjestelmän vaihtoa. Tuula Löfman-Lindström kysyy tarjouksia 

vaihtoehdoista. 
• Jaakko Lehessaari on yhteydessä Membookiin ja pyytää sopimuksen nähtäväksi 

hallitukselle. 

 

57.  Yhdistyksen tilien lakkauttaminen 

Yhdistyksellä on ollut tilit Danskebankissa ja S-Pankissa. Hallitus 

päätti, että Danskebankin ja S-Pankin tilit joko lopetetaan tai 

ainakin tilin haltija vaihdetaan, koska tällä hetkellä tilejä hallinnoi 

edelleen yhdistyksestä erotettu taloudenhoitaja. 
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58.  Aistin Baer-testi 

Asia vielä Aistissa työn alla. Kirsti Määttänen hoitaa asiaa Kaisa 

Metteri-Goldin kanssa, jonka välityksellä hän myös muistuttelee 

Aistia asiasta. 

59.  Yhdistyksen lehden toimittaminen uusille jäsenille. 

 

Yhdistykseen tammi-syyskuussa liittyneille jäsenille toimitetaan 
pääsääntöisesti yksi Cavalierlehden näytenumero jäsenkirjeen 
mukana. Lokakuun alun jälkeen liittyneiden kohdalla toimitaan 

samoin lehden ja jäsenkirjeen osalta, mutta heidän liittyessään 
maksamansa jäsenmaksu kattaa myös seuraavan vuoden 
jäsenmaksun. Sama aikataulu koskee myös kasvattajien 
yhdistykseen liittämiä pentuejäseniä.  

60.   Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavien kokousten suhteen toimitaan kokoustamistarpeen 
mukaisesti.  Koronapandemian aikana hallituksen kokoukset 
toteutuvat pelkästään etäkokouksina. 

61.   Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen  


