Jälleen on se aika vuodesta, jolloin on aika kokoontua sääntömääräisen
syyskokouksen merkeissä. Tervetuloa sunnuntaina 25.11. klo 14.30 Juhlatila
Lumiaiseen, Keskuskatu 31. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 13 samassa paikassa.
Esityslistalla ovat mm. uusien hallituksenjäsenten valinta sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2013. Jaostot, toimittakaa suunnitelmanne sihteerillemme
(jukka.vainionpaa@dnainternet.net), jotta hallitus saa käsitellä asiat ennen
yleiskokousta!
Jäsenmaksuista: Oletko muistanut maksaa tämän vuoden jäsenmaksusi. Tämän
kirjeen osoitetarrasta näet nimesi yläpuolelta viitenumerosi ja viimeisen vuoden, jolta
jäsenmaksusi on maksettu. Aivan viimeisimpiä tapahtumia ei ole tarkistettu, joten
virheitäkin voi olla. Tilinumero on FI42 5106 0120 0776 58, BIC OKOYFIHH.
Jäsenmaksu 10 €, perheenjäsenen maksu on 2 €.
Ensi vuoden toiminnasta sen verran esitietoa, että yhdistyksellemme on myönnetty
näyttely, joka pidetään 20.-21.4. Näyttely on roturyhmille 2 (pinserit, snautserit,
molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat) ja 9 (seurakoirat ja kääpiökoirat). Meidän
jokaisen työpanosta tarvitaan, jotta saamme kaikki järjestelyt jälleen hyvin hoidettua.
Tule siis mukaan, jokaiselle löytyy varmasti tehtävää, eikä kenenkään tarvitse olla
näyttelynjärjestämisen ammattilainen. Hommat alkavat perjantai-iltana näyttelykehien
pystytyksellä ja loppuvat sunnuntai-iltana kehien purkuun ja hallin siivoukseen.
Ilmoittautua voi jaostojen vetäjille tai minulle (Riitta Peurala, puh.(02) 5724257).
Olemme viime vuosina saaneet näyttelyväeltä paljon kiitosta hyvin järjestetyistä
näyttelyistä. Tämä kiitos kuuluu kaikille Teille talkoissa olleille.
Loppuvuosi alkaa häämöttää ja muistutankin, että keväällä jaetaan taas palkintoja
näyttelyissä ja kokeissa parhaiten pärjänneille koirille. Lähetä siis tulokset (kopio
näyttelyarvosteluista tai kilpailukirjasta) välittömästi, kun ne tältä vuodelta ovat
selvillä. Muistathan: jos haluat koirasi osallistuvan em. palkintojen jakoon, on koiran
omistajan jäsenmaksun oltava tältä vuodelta maksettu. Näyttelytulokset lähetetään
os. Riitta Peurala, Ainonkatu 7, 38710 Kankaanpää tai fax. (02) 5724253. Muut
tulokset lähetetään jaostojen vetäjille: ajokoirajaosto: Jari Vaarila, hirvikoirajaosto:
Heikki Uusihonko, palvelus- ja seurakoirajaosto. Anu Lepistö, agilityjaosto: Miia
Kortesluoma, linnunhaukkujaosto: Leo Härmälä
Muistathan ilmoittaa muuttuneet osoite- ym. tiedot Riitalle (osoite tuossa yläpuolella),
jotta jäsenkortisto pysyy ajan tasalla. Jos saat kirjeen postitse, vaikka jäsenmaksusi
on kunnossa, niin minulla ei ole sähköpostiosoitettasi
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.kankaanpaanseudunkennelyhdistys.fi/
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