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Poissa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Suojeluharjoittelu
○

Liiton ohjeistus: suojeluharjoitukset ovat mahdollisia niiden maalimiesten
osalta, jotka ovat käyneet eettisen koulutuksen ja allekirjoittaneet eettisen
sitoumuksen.

2. Kokeet ja koulutukset
○

Kokeet
■ AD-koe: Pidetään koe 9.6.21 alkaen kello 18.00, Teija anoo kokeen ja
ottaa ilmoittautumiset vastaan sekä voisi toimia varalla
koetoimitsijana, ensisijaisesti Tuula koetoimitsijana, Juha lupautunut
tuomariksi.
■ IGP1-3 & BH: Kysytään jäsenten facebook ryhmässä olisiko
osallistujia IGP kokeeseen ja järjestetään jos tarvetta, Taru laittaa
kyselyä.

3. Jäsenasiat
○

Ei uusia jäsenhakemuksia, yksi henkilö lähettänyt sähköpostia ja kysynyt
mahdollisuutta tutustua alaosaston toimintaan. Eronneita jäseniä 17.5.2021
mennessä seitsemän (7) henkilöä, henkilölista liitteenä.
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Pari henkilöä on ilmoittanut harkitsevansa alaosaston jäsenyyttä, ilmoittavat
asiasta toukokuun loppuun mennessä. Alaosaston sääntöjen mukaan
johtokunta katsoo jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut
jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä (tänä vuonna
maksu suoritettava viimeistään 31.5.2021).

4. Talkoot
○

Kentällä/majalla tehtävien kunnostustöiden määrittely
■ Majan siivous
■ Pöydän purkaminen
■ Tolpan istutus (hankinnat siihen?)
■ Piilot tarkistetaan
■ Ruohonleikkurin käyttökoulutus tarvittaessa, leikkuri palautuu
huollosta talkoisiin mennessä
■ Taru nostaa talkoo ilmoitusta facebook ryhmässä

5. Hankinnat
○

Kontti
■ Mahdolliset toimenpiteet: kontti on kentällä, Tuula käy kentällä jos
ennättää katsomassa konttia, tarvitseeko ajoluiskaa ruohonleikkuria
varten, lukko yms.

○

A-este
■ Teijan ja Susannan selvittämien tarjouspyyntöjen käsittely: Teija
kysynyt kolmesta paikkaa, mutta ei ole tullut tarjousta. Susanna
kysynyt tukeva säätiöltä, valmistus aika noin 1kk. Päätetään hyväksyä
tarjous ja Susanna jatkaa tilauksen hoitamista.

6. Muut asiat
○

Kainuun rajamiesten kenttävaraus 2021
■ Sähköpostiin tullut yhteydenotto alaosaston käyttämisestä samaan
tapaan kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 rajamiehet saivat
käyttää alaosaston kenttää aina sen ollessa vapaana ja laskutus oli
10€/hlö/kk. Hyväksytään tämä pyyntö, Susanna voi olla yhteyshenkilö
jos sovitaan järkevä yhteydenottotapa. Teija ottaa yhteyttä ja selvittää
asiaa. Selvitetään Reijalta miten on toimittu maksun suhteen.
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Alaosaston ulkopuolinen kysynyt kentän vuokraus mahdollisuutta.
Johtokunta tehnyt päätöksen, että tällä hetkellä kentän
käyttömahdollisuus rajattu jäsenistölle ja virka-koirille ja päätetään että
ei myönnetä vuokraus mahdollisuutta ulkopuolisille.
Pentukurssille tulossa 8 koirakkoa, kurssi alkaa 2.6 kestäen 4krt.

7. Seuraava kokous
○

Kutsutaan koolle tarvittaessa

8. Pöytäkirjan liitteet
○
○
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Alaosastosta eronneet jäsenet (löytyy Drivestä)
A-este kustannusarvio

