SUOMEN AGILITY KISSAT ry:n syyskokous 12.12.2020 klo 18
1. Kokouksen avaus
Kokous avattu klo 18:05.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden (2) valinta
Sari Toivola puheenjohtaja, Milla Salonen sihteeri.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Lisätään toimintasuunnitelmaan, että vuonna
2021 panostetaan myös jäsenhankintaan. (Lisätään nettisivuille lista kissoja
kouluttavista eläintenkouluttajista, jotka ovat myös meidän jäseniämme.)
Hyväksytään tulo- ja menoarvio myöhemmin, pyydetään edelliseltä rahastonhoitajalta
jäsenrekisteri, tulo- ja menoarvio.
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Pidetään liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan.
7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista
Ei makseta palkkioita. Jos esiintymisestä tms. halutaan maksaa rahapalkkio, se
ohjataan yhdistyksen toimintaan. Jos esiintymisestä tms. palkitaan tavaralla, se jää
esiintyjille.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajaksi valitaan Sari Toivola. Varapuheenjohtajaksi valitaan Milla Salonen.
Jäsensihteeriksi valitaan Eveliina Kauppila. Rahastonhoitajaksi valitaan Jenni YliTainio 1.1.2021 alkaen, jolle myönnetään yhdistyksen tilin käyttöoikeus. Samalla
todetaan, että edellisen rahastonhoitajan Sanna Norosen käyttöoikeus tiliin
lakkautetaan.
Sponsorivastaavaksi valitaan Virve Heikki, jonka tehtävänä on neuvotella
sponsorisopimus 15.1. mennessä ja pitää yhteyttä RC:hen. Jatkossa RC:n
kilpailupalkinnot yritykseltä pyytää jokainen kisajärjestäjä erikseen.
Viestintävastaavina jatkavat Milla Salonen, Eveliina Kauppila ja Sari Toivola. Kaikille
hallituksen jäsenille myönnetään pääsy SAGIK ry:n Facebook-sivuille.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
Vahvistetaan toiminnantarkastajat myöhemmin.
10. Muut asiat
– Suunnitteilla olevien yhdistyksen tapahtumien kartoitus
– Sponsoritilanne
– Muut esille tulevat asiat
Agikissa-verkkolehdelle tarvitaan domain ja verkkohotelli, jonka Sari Toivola maksaa
ensin itse ja perii yhdistykseltä jälkikäteen.
Kartoitetaan rahatilanne ja muutetaan yhdistyksen nimi (joko Suomen Agilitykissat ry
tai kokonaan uusi nimi) jos rahatilanne sen sallii. Milla Salonen tarkistaa, miten paljon
nimen muuttaminen maksaa ja vaatiiko se esim. sääntömuutoksen.

Aikaisemman yhden kissakon sijaan päätetään vuodesta 2021 lähtien palkita Vuoden
Agilitykissa -tittelissä kolme vuoden aikana agilitykilpailuissa parhaiten menestynyttä
kissakkoa.
11. Kokouspöytäkirjan tarkistus ja vahvistus
Hyväksytään kokouspöytäkirja.

