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SPL RAAHE RY   PÖYTÄKIRJA 11/2010 
 
 
 
 Johtokunnan kokous   13.11.2010 
 
 
 Aika: 12.11.2010 klo 18.10 – 19.00 

 Paikka: Leipurin Keidas, Pattijoki 

 Osanottajat: Riku Teppo, vpj. RT Tiina Kallio TK 
  Katja Koivumaa KK Anu Kurki AK   
  Päivi Honka, siht. PH 

Poissa:  Mikko Sjöberg, pj MS Pauliina Mäkimartti PM 
  
 
 
 
 1  

Kokouksen avaus 
Varapuheenjohtaja Riku Teppo avasi kokouksen klo 18.10. 
 
2 
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3  
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 1) 
 
4  
Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
 
5  
Pankkiasiat 
Todettiin tilien saldot ja käytiin läpi tilitapahtumat.  (Liite 2) 
 
6  
Postiasiat 
SPKL:lta on saapunut sähköpostitse 28.10.2010 Info jäsenyhdistyksille. Käydään läpi 
SPL:lta saapunut sähköposti seuraavassa kokouksessa. (Liite 3) 
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7 

aosaston sääntöjen muuttaminen 
uttaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska ne 

 

 

 
8  

määräisen alaosaston kokouksen koolle kutsuminen 
anantaina 29.11.2010 klo 

 
uut asiat 

ä Hannu Halmetoja on lähettänyt johtokunnalle kirjeet sähköpostitse, 

 ja 

lle 

ksessaan 15.9.2010/9 kohtaan 7: jäsenasiat, 
ntöjä. 

nta olisi 
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raava kokous 
ona 24.11.2010 klo 18.00 Leipurin Keitaalla, Pattijoella.  

1 
ouksen päättäminen 

ppo päätti kokouksen klo 19.00. 

iku Teppo    Päivi Honka  

 

Al
Todettiin, että alaosaston sääntöjen mu
halutaan muuttaa pääliiton mallisääntöjen kanssa yhdenmukaisemmiksi. Päätettiin 
muuttaa sääntömuutosesityksen kohtaa 11: Jäsen, joka ei ole määräaikaan mennessä
maksanut jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, muotoon: Jäsen, joka ei 
ole kahden kuukauden kuluessa erääntymispäivästä maksanut jäsenmaksua, katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä ja jätetään kohta 13 pois. Muilta osin sääntömuutosesitys 
hyväksytään liitteen mukaisesti. (Liite 4)  

Yli
Päätettiin, että alaosaston ylimääräinen kokous pidetään ma
18.00 Leipurin Keitaalla, Pattijoella. Kokouksessa käsiteltävät asiat: alaosaston 
sääntömuutosesitys.  
 
9
M
Todettiin, ett
joissa hän vaatii itselleen alaosaston kentällä olevaa parakkia ja raskasta a-estettä. 
Omaisuus kuuluu kuitenkin v. 2000 johtokunnan pöytäkirjojen mukaan alaosastolle
Hannu Halmetoja on toiminut v. 2000 alaosaston puheenjohtajana ja kyseisissä 
kokouksissa puheenjohtajana. Hannu Halmetojalta on pyydetty asiakirjanäyttöä 
väittämästään omistusoikeudesta ja lähettämään asiakirjat alaosaston johtokunna
19.11.2010 mennessä (liite 5). 
Alaosaston johtokunta on kokou
soveltanut virheellisesti Saksanpaimenkoiraliiton nettisivuilla olevia mallisää
Alaosaston voimassa olevien sääntöjen mukaan ei voi todeta jäsenmaksunsa 
maksamatta jättänyttä jäsentä eronneeksi. Yhdistyslain 14 §:n nojalla johtoku
voinut erottaa maksunsa laiminlyöneet jäsenet. Asianosaisille on tiedotettu 
virheellisestä päätöksestä ja esitetty pahoittelut asiasta (liite 6).   
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