Tervetuloa Suomen pyreneläiset ry vuosikokoukseen 15.3.2014 alkaen
kello 13.00 osoitteessa Ehyt-talo, Maorlantie 1, 24800 Halikko

Vuosikokousasiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus
8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.
8.1. Esitys pyreneittenpaimenkoirien erikoiskoulutuksen muutoksesta
Pyreneittenpaimenkoirat jaetaan lyhyt- ja pitkäkarvaiseen pyreneittenpaimenkoiraan, joilla on omat
rotumääritelmät. Koska lyhytkarvaisia pyreneittenpaimenkoiria on määrällisesti erittäin vähän, saa
rodun arvosteluoikeudet ns. "kaupanpäälle" eli osallistumalla rodun erikoiskoulutukseen.
Esitämme, että tuomarikokelaitten tulisi osallistua sekä pitkä että lyhytkarvaisten
pyreneittenpaimenkoirien erikoiskoulutukseen yhtäaikaisesti ja vasta suoritettuaan hyväksytysti
pitkäkarvaisten arvostelukokeen, voisi kokelas saada lyhytkarvaisten arvosteluoikeudet.
Esitämme, että jalostustoimikunta voisi laatia esityksen SSKY:lle, joka rotujärjestönämme voisi
viedä asian Kennelliiton ulkomuoto- ja näyttelytoimikunnalle.
8.2. Esitys että paimennuksen esikoe hyväksyttäisiin pyreneittenpaimenkoirille näyttelyn
käyttöluokkaan vaadittavaksi koetulokseksi nykyisten vaatimusten mukaisten koulutustunnus
palveluskoirakokeen 1-luokan tai pelastuskoirakokeen (IPOR) A-luokan lisäksi.
8.3. Valitaan hallituksen yksi jäsen toimestaan luopuvan Tiina Weurlander-Lehtirannan tilalle
9. Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 15. tammikuuta mennessä
– Seija Vikman hallitukselle:
SSKY:n pöytäkirjanote pyreneittenkoirien ja pyreneittenpaimenkoirien tuomarikouluttaja asiasta.
SSKY on päättänyt että jatkossa rotujemme tuomarikoulutuksesta vastaavat Paula HeikkinenLehkonen ja Harry Tast. Aiempi tuomarikouluttaja rotujemme asiantuntija Elina Haapaniemen
tilalle on valittu all-rounder tuomarit. Pyydän Suomen Pyreneläiset ry:tä hallitusta käsittelemään
asiaa kokouksessaan pikaisesti, sekä tarvittaessa tuomaan asian kevätkokoukseen, mikäli hallitus
katsoo, ettei pysty käsittelemään asiaa. Elina Haapaniemi pitkän linjan ulkomuototuomari, joka on
kasvattanut pyreneittenkoiria. Samoin hänellä on vuosikymmenten tietämys ja osaaminen
pyreneittenpaimenkoirista. En usko, että kukaan Suomessa tietää ja osaa roduistamme yhtä paljon.
Uudet ja tulevat ulkomuototuomarit tarvitsevat parhaan mahdollisen opin ja opastuksen
rotuihimme.
Hallitus päätös siirtää asian yhdistyksen kevätkokoukselle käsiteltäväksi.
10. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

