Jäsentiedote 3/2018
Miten ruokit corgisi? Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei varmasti ole olemassakaan. Yksi valitsee teollisen valmisruuan, toinen kotiruuan ja
kolmas barfaa antaumuksella. Erilaisia ruokintapatoja on mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen. Jokaisesta löytyvät omat hyvät ja
huonot puolensa ja koirien yksilölliset erot
asettavat omat vaatimuksensa.
Nyt corgikerhon jäsenillä on mahdollisuus
osallistua yhden vaihtoehdon testaamiseen.
Olkaa aktiivisia! Tehokkaaseen testiryhmään
haetaan osallistujia!

Muistutamme vielä kerhon lähestyvästä vuosikokouksesta:
Tervetuloa 14.3.2018 klo 18.00
Itäharjun lounasravintola Iloon,
Kalevantie 25, 20520 Turku
Kerho tarjoaa kokoukseen osallistuville ruokailun, ruokajuomat jokainen maksaa itse

ESITYSLISTA

-Outi
******************************

Haemme kahdeksaa kiinnostunutta jäsentä
osallistumaan Hau-Hau Champion Super
Premium viljaton Lammas & Peruna –
täysravinnon testaamiseen. Tämä viljaton
uutuusravinto on todella odotettu ja erittäin
maistuva. Se sopii erityisen hyvin herkille koirille.
Jos haluat mukaan testiryhmään, ilmoittaudu
pikaisesti sähköpostilla um.nikko@netti.fi.
Sovimme testiryhmän kanssa miten 1.5 kg
ruokapussit noudetaan. Testiryhmäläisille lähetetään sähköpostilla linkki, jonka kautta he
pääsevät täyttämään arviointilomakkeen. Lomakkeen täyttäminen on varsin vaivatonta ja
se vie aikaa noin 5-10 minuuttia.

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat (2)
- ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö.
10. Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat
kenneljärjestöjen kokouksiin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Kokouksen päättäminen

KEVÄÄN JA KESÄN OHJELMAA:
Pallopaimennus 24.3. klo 10-13, Doxx-Areena –
peruutuksen vuoksi tilaa vielä yhdelle koirakolle!
Hinta jäsenille 30€/koirakko

Jäljestyskurssi 9.4. alkaen Merimaskussa klo
17.30-19.30 – mukaan mahtuu vielä 2 koirakkoa.
Hinta kerholaisille 65€/koirakko. Ei ikärajaa!

Muista myös lähestyvä Hau-Hau Match Show
Kupittaan kaivokentällä 10.5.
Tule mukaan iloiseen talkooporukkaan tai tuo corgisi mukaan kisailemaan! Myös tuomarien suosikkicorgi palkitaan!

Kesän kokokohta on Corgien Rantapäivä Yyterissä 7.7. – koollekutsujana Turun Corgikerho!

Paimennuspäivä 12.5. Liedossa klo 9-16
Hinta kerholaisille 40€/koirakko, kuunteluoppilaat
20€.
Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Ulla-Maija Nikko, vpj
Heli Hirsikangas,
Johanna Kurokallio
Terhi Lindroos
Marita Mikkola
Pia Rostedt

050 512 1799
050 321 9760
040 5246 796
0400 990 606
044 532 6403
044 710 1579
044 906 4342

Anna Fälden, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja

044 207 4721
040 0735 960

Pankkitili

Ilmoittautumiset sähköpostilla um.nikko@netti.fi.
Osallistumispaikka tilaisuuksiin vahvistuu, kun
olet maksanut osallistumismaksun Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229 0940 0093 70.

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

