Kokouskutsu

Aika:
Paikka:

11.4.2021 klo 12:00
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, 04300 Tuusula (paikka nimellinen, etäosallistuminen)

Suomen englanninbulldoggiyhdistys pitää vuosikokouksen aiemmin ilmoitetusta poiketen su 11.4.2021 klo 12:00.
Kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä poikkeusolojen vuoksi.
Varmistaaksemme kokouksen teknisen sujuvuuden, kokoukseen edellytetään ennakkoilmoittautumista 4.4.2021
mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy yhdistyksen sivuilta. Vain määräaikaan mennessä ilmoittautuneet
voivat osallistua kokoukseen.
Mikäli osallistut kokoukseen valtakirjalla, ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä kuka on edustajasi. Valtakirja tulee
toimittaa 4.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@seby.fi. Valtakirjalla voi edustaa vain äänivaltaista perheenjäsentä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi:
 yhdistyksen sääntömuutos
 JTO, PEVISA, SEBYn muut toimenpiteet jalostuksen ohjauksessa ja rodunomaisen englanninbulldoggin
tulevaisuuden turvaamisessa, Kennelliiton JTTn toiminta, viranomaistoiminta, SEBYn yhteistyö UK
kanssa, pohjoismainen yhteistyö sekä muu kansainvälinen yhteistyö
 Hallituksen ehdotus kunniajäsenistä
Kokousmateriaali löytyy yhdistyksen nettisivuilta.
Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille paria päivää ennen varsinaista kokousta.
Tervetuloa.

Lisätietoja:
Anniina Wallenius
sihteeri@seby.fi
040 560 7954

Vuoden voitokkain –kilpailun kiertopalkinnot postitetaan suoraan kokouksen jälkeen voittajille. Osoitetiedot toimitetaan kiertopalkintojen nykyisille haltijoille.
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Kokouskutsu

SUOMEN ENGLANNINBULLDOGGIYHDISTYS SEBY ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
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Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020
tili- ja vastuuvelvollisille
Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus, päätetään mahdollisesta liittymismaksusta ja eräpäivä sekä tulo- ja menoarvio
Valitaan vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle,
sekä päätetään hallituksen varajäsenten määrä (0-3) ja valitaan päätetty määrä hallituksen
varajäseniä
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä meneillään olevalle tilikaudelle
Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
JTO, PEVISA, SEBYn muut toimenpiteet jalostuksen ohjauksessa ja rodunomaisen englanninbulldoggin tulevaisuuden turvaamisessa, Kennelliiton JTTn toiminta, viranomaistoiminta,
SEBYn yhteistyö UK kanssa, pohjoismainen yhteistyö sekä muu kansainvälinen yhteistyö
Hallituksen ehdotus kunniajäsenistä
Muut asiat
Palkitaan Vuoden voitokkaimmat bulldoggit, Vuoden jalostuskoirat ja Vuoden kasvattaja
Kokouksen päättäminen

Liitteet

Hallituksen esittämä SEBYn sääntömuutosehdotus
 Seby ry:n säännöt vanhat
 Seby ry:n säännöt uudet
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