TIEDOTE 1/2013

Kuva: Annariina Juntunen

HEI kaikille jäsenille!
Vuosi on alkanut tuttuun tapaan lumisissa merkeissä ja talven jahdeissa on todellakin saanut tehdä
työtä saaliin eteen. Lumesta on kuitenkin paljon myös iloa: moni teistäkin on varmasti ainakin kokeillut
potkukelkkailua tai hiihtoa niin, että koira vetää teitä – se on hauskaa, suosittelen!
Hallitus on ehtinyt kokoontua kerran tänä vuonna ja suunnittelimme kovasti taas alkaneen vuoden
tapahtumia. Haasteena on se vanha tuttu: mistä tekijöitä? Meidänkin aikamme on rajallista, ja erityisesti
syyskuun kieppeillä olemme omien koirien kanssa kuka missäkin päin Suomea metsillä eikä yhteisten treenien
järjestäminen tuolloin ole mahdollista. Onneksi pari uutta innokasta on ilmoittautunut remmiin, kiitos siitä!
Otamme mielellään vinkkejä ja toiveita vastaan niin treenien kuin lehdenkin suhteen, voit olla yhteydessä
keneen tahansa hallituksessa.
Alla listaa kevään tapahtumista, syksyn osalta suunnitelmat ovat vielä varmistumatta. Tiedossa on mm.
ensimmäinen rotumestaruuskoe! Tästä ja muusta lisätietoa kesän lehdessä ja/tai syksyn tiedotteessa.
Hallituksen puolesta: Satu Rantamaa, pj

22.3.2013 Sääntömääräinen kevätkokous orimattilassa
Kutsu liitteenä

4.5.2013 Puuhapäivä Mäntsälässä!
Ohjelmassa agilityharjoittelua kaikentasoisille, perinteinen noutomestaruuskilpailu ja mukavaa yhdessäoloa.
Agilityohjaajina toimivat Christina Råstedt ja Mia Jussila. Paikalla myös buffetti! Rajoitettu osanotto.
Hinta jäsenille 12 euroa, muille 15 euroa. Pelkkä noutomestaruuskilpailun osallistumismaksu 5 euroa.
Ilmoittautumiset: satu.rantamaa @ gmail.com tai 050-4921028. Maksu kerhon tilille FI79 5300 0320 0610 19
viim. 25.4.2013.

1.6.2013 weimariwiestin 1/2013 deadline
Valokuvat, jutut ja juttuehdotukset ovat erittäin tervetulleita! Lehtiasioissa olkaa yhteydessä päätoimittajaan:
pia.myllymaki @ gmail.com.

TIEDOTE 1/2013

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Aika: 22.3.2013 klo 18.00
Paikka: Mallusjoentie 824 C, Mallusjoki (Orimattila)
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
II Varsinaiset kokousasiat
5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen
hyväksymisestä.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Jaetaan Weimaripysti- ja Vuoden Tulokas-palkinnot
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Weimarinseisojakerho – Weimaraner Club of Finland Ry hallitus

