SUOMEN ENGLANNINBULLDOGGIYHDISTYS SEBY ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 14.3.2020 klo 12.00
Paikka: Pirttimäen kahvila, Kunnarlantie 110, 02740 Espoo
Asialista
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
3§ Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden
2019 tili- ja vastuuvelvollisille
7§ Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus, päätetään
mahdollisesta liittymismaksusta ja eräpäivä sekä tulo- ja menoarvio
8§ Valitaan vuoden 2020 hallituksen puheenjohtaja
9§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan uudet jäsenet erovuoroisten
tilalle, sekä päätetään hallituksen varajäsenten määrä (0-3) ja valitaan päätetty määrä
hallituksen varajäseniä
10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä meneillään olevalle tilikaudelle
11§ Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi
12§ Englanninbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelma
- käydään läpi muuttuneita ja lisättyjä kohtia.
- lähetekeskustelussa annetaan jalostustoimikunnalle ja hallitukselle eväät mahdolliseen
muokkaukseen
- valtuutetaan jalostustoimikunta ja hallitus tekemään tarpeelliset vuosikokouksen esittämät sekä
Kennelliiton tarkastusprosessissan esittämät muutokset yhdessä yhdistyksen edustajien kanssa
neuvoteltuun muotoon
- JTO lähtee mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen Kennelliiton Jalostustieteellisen
toimikunnan hyväksyttäväksi
13§ Esitys englanninbulldoggien PEVISA-ohjelmaksi Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen hallitus esittää,
Englanninbulldoggin PEVISA-ohjelma
Kävelytestin lisäksi PEVISAan voimassa oleva polvitulos, ilman raja-arvoa sekä voimassa oleva
sydänkuuntelu.
1.1.2021 alkaen jalostukseen käytettävien englanninbulldoggien tulee suorittaa ennen astutusta
hyväksytysti lyhytkuonoisten rotujen kävelytesti.

Hyväksytty kävelytestitulos on elinikäinen. Testiin tulevan koiran on oltava vähintään 18 kuukauden
ikäinen. Testiin ei saa osallistua
- koira, jolla on hengitysvaikeuksiin viittaavia oireita
- koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
- sairas koira
- narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.
Lisäehdot:
1. Ulkomaisen koiran kotimaan virallinen kävelytestitulos hyväksytään.
2. Lisäksi anotaan ulkomaisille uroksille pysyvää poikkeuslupaa PEVISA-ohjelmasta: ei vaadita
kävelytestitulosta. Lupa koskee kahta pentuetta urosta kohden.
3. Kävelytestiä ei vaadita koiralta, joka on täyttänyt 7 vuotta ennen 1.1.2019.
Esitetään että BOAS-arvio tuodaan testituloksen lisäksi jalostustietojärjestelmään.

14§ Muut asiat
15§ Palkitaan Vuoden voitokkaimmat bulldoggit, Vuoden jalostuskoirat ja Vuoden kasvattaja
16§ Kokouksen päättäminen
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 11.30 ja loppuu klo 11.50, jonka jälkeen tulleita valtakirjoja ei enää
hyväksytä kokoukseen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtakirjan voi antaa samassa taloudessa asuvalle
yhdistyksen jäsenelle.
HUOM! Palautathan Vuoden voitokkain –kilpailun kiertopalkinnot!
Palkinnon voi palauttaa kokoukseen tai postilla hyvissä ajoin ennen kokousta
yhdistyksen sihteerille:

Marjo Sneck, Keltakuja 5 A, 01620 Vantaa

