KYMEN VETOKOIRASEURA RY
Jäsenkirje 1/ 2018-2019
Hei jäsenistö!
Terveisiä uuden hallituksen ensimmäisestä kokouksesta. Tässä alla hallituksen jäsenet ja yhteystiedot sekä
”tittelit”:
Niina Forsblom pj. hallitus(at)kvks.net
Kirsi Laamanen vara pj. hallitus(at)kvks.net
Jenni Annala sihteeri sihteeri(at)kvks.net
Lars Forsblom jäsenrekisteri hallitus(at)kvks.net
Jenni Holopainen hallitus(at)kvks.net
Sini Paukkuri hallitus(at)kvks.net
Kalle Sipilä hallitus(at)kvks.net
Teemu Lojamo varajäsen hallitus(at)kvks.net
Marko Punavaara varajäsen hallitus(at)kvks.net
Tämän lisäksi seuran hyväksi toimii hallituksen ulkopuolella webmaster Juha Koski (webmaster(at)kvks.net)
ja rahastonhoitaja Pia Patrikainen.
Seuran näyttelytoimikunta: Teemu Lojamo, Henna Lappi ja Marja Kokkola.
Jäsenmaksujen ja jäsenrekisteri:
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vuosikokouksessa 15€ aikuisilta jäseniltä. Alle 18.v jäseniltä
jäsenmaksu on ilmainen.
Maksutiedot:
Toimintakauden 1.8.2018 - 31.7.2019 jäsenmaksun eräpäivä on 30.9.2018.
Jäsenmaksu maksetaan KVKS:n tilille FI64 8000 2112 5125 60.
Maksaessasi muista käyttää viitenumeroa 920180.
Mikäli maksu ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, muistuttelemme asiasta. Jäsenmaksu tulee kuitenkin
olla hoidettu 1.11. mennessä jos haluaa pysyä jäsenenä. Jäsenrekisteri tullaan käymään läpi ennen
vuodenvaihdetta tämän osalta.
Lisäksi toivomme jäsenistön päivittävän omat yhteystietonsa jäsenrekisteriä varten mikäli ne ovat muuttuneet
kolmen viimeisen vuoden aikana (huom! myös sähköpostiosoite).
Jos perheessäsi on alle 18 vuotiaita jäseniä on heistä tehtävä ilmoitus jäsenrekisteriä varten.

Jäsenedut ja velvoitteet:
Seuran jäsenistöä tuetaan harkinnanvaraisella
lumileiriavustuksella. Tähän on toimintakaudelle 2018-2019 varattu
1000 €, kuitenkin maksimissaan 100 € per jäsen.
Lumileiriavustukset päätetään keväällä 30.4.2019 saapuneiden
hakemusten perusteella. Jäsenet voivat anoa lumileiritukea
vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee olla liitettynä kuitit
kuluista. Lumileirituen maksaminen edellyttää jäseneltä starttia
kansallisen tason kilpailussa, jossa edustaa Kymen Vetokoiraseuraa.
Tämän lisäksi jäsenen on suoritettava vähintään n. 10 tunnin
edestä talkootöitä seuran tapahtumissa ko. toimintakaudella.
Talkootyön ohella leiriavustuksen saaja sitoutuu kirjoittamaan yhden blogitekstin julkaistavaksi seuran
uudessa blogissa (linkin löydät seuran nettisivuilta www.kvks.net kohdasta linkit). Tuen saada on vapaa
valitsemaan aiheen kirjoitukseensa ollen se sitten leiri, kisa tai treenipostaus, kertomus omasta laumasta tai
vaikka kesän lomailusta.
Jokaista seuran jäsentä kohden on varattuna 70€ VUL:n
SM-kilpailumaksuja varten. Kilpailumaksut anotaan 30.4.2019 mennessä
lähetetyillä anomuksilla, joissa liitteenä kuitit SM-kilpailuiden
osanottomaksuista. Tuen maksaminen edellyttää n.10 tunnin edestä
talkootöitä seuran hyväksi. PK-liiton SM-kilpailumaksuja toivotaan
anottavan Kennelpiiriltä.
Seuraan kohdistuvat anomukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen
hallitus@kvks.net.
Ideoita talkoovelvoitteen täyttämisestä voi myös kysellä hallitukselta, mikäli tuntee olevan niiden tarpeessa.

Talven treenivuorojen päivitys:
Käymme syksyn aikana läpi vanhat treenivuorot talvea silmällä pitäen. Mikäli alueesi treenimahdollisuudet
kiinnostavat otathan yhteyttä hallitukseen.
Erityisesti toivomme Kotkan alueelta yhtä yhteyshenkilöä ilmoittautuvaksi, mikäli haluja Äijövuoron hiihtolupiin
ilmenee.

Luento jäsenistölle:
23.9. klo.10-14:00 (15) järjestetään luento Koiran fyysisen kunnon kehittämisestä ja huollosta Canin Caren
tiloissa luennoitsijana Niina Forsblom. Luento on jäsenille ilmainen, mutta mukaan tulee ilmoittautua.
niina(at)canincare.com/ Niina Forsblom
Seura- asutilaus:
Syksyn aikana lisätietoa seuran väreihin suunnitelluista ja logoilla varustetuista vaatteista tulossa.
Kiertopalkinnot:
Seuran kiertopalkinnot jäi jakamatta kahtena viimeisenä toimikautena.
Nämä tullaan taas laittamaan kiertoon ensi vuosikokouksessa.
Kiertopalkinnot:
Vuoden tulokas
Vuoden vetävin palveluskoira
Sisupuukko
Näiden jakamiseen voi jäsenistö myös osallistua ehdottamalla kiertopalkinnon saajia.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran marraskuun alussa!
Terveisin pj. Niina ja hallitus

