Suomen Pyreneläiset ry

Sunnuntaina 7.6.2020 kello 14.00
KivaKoiran tilat, Nummensuontie 168, 04660 Numminen.

Vuosikokousasiat:
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan puheenjohtajaksi Tuulikki Tammiala-Salonen ja kutsutaan sihteeriksi Satu Hattunen

2.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Valitaan Ari Metso ja Hanna Jäntti toimimaan sekä pöytäkirjan tarkastajina että
ääntenlaskijoina

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on postitettu maaliskuun 20.
päivä 2020

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto
Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus lisäyksellä talkootuotoista 4400,00 euroa sekä
lisäyksellä jäsenistöön liitetyistä pentuejäsenistä, joita oli 14 kappaletta.
Esitettiin varainkertomus
Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto

6.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus

7.

Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus
Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus

8.

Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet:
8.1 Hyväksytään pyreneittenkoirien JTO
Hyväksytään pyreneittenkoirien JTO ehdotuksen mukaisena
8.2 Hyväksytään pyreneittenkoirien PEVISA-ohjelma seuraavassa muodossa:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
Hyväksytään pyreneittenkoirien PEVISA-ohjelma esitetyssä muodossa.

8.3 Pelastuskoirakilpailun säännöt
Hyväksytään esitys seuraavilla muutoksilla: Tulokset ja pisteet tulee ilmoittaa pistelaskusta
vastaavalle henkilölle viimeistään kilpailuvuoden loppuun mennessä.
Yhdistys palkitsee jokaisesta rodusta parhaan tuloksen saavuttaneen yhdistyksen jäsenen
koiran.
8.4 Vuoden paimenkoirasääntöjen päivittäminen
Hyväksytään esitys seuraavilla muutoksilla:
Kohta 4. Muutettiin pisteiden palautusaikaa kilpailuvuoden loppuun.
Kohta 5. Ulkomaisia kilpailusuorituksia ei hyväksytä kilpailun tuloksiin.
Kohta 6. Muutetaan kohtaa ”Yhdistys palkitsee voittajat kunniakirjalla” poistamalla sana
kunniakirja.
8.5 Hallitus esittää, että kaikkien yhdistyksen kilpailujen tulokset tulee toimittaa pisteitä
vastaanottavalle henkilölle kilpailuvuoden 31.12. mennessä.
Hyväksytään muodossa: Tulokset ja pisteet tulee ilmoittaa pistelaskusta vastaavalle
henkilölle viimeistään kilpailuvuoden loppuun mennessä.
Kohdat 8.1–8.5 tarkastettiin heti.
9.

Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle
viimeistään 15. tammikuuta mennessä
Ei esityksiä eikä aloitteita

10. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Keskusteltiin suunnitteilla olevasta sääntöjen muutoksesta.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.41
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