SAKSANSEISOJAKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Kuopio 22.4.2018 klo 13.00
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus.
Hallituksen puheenjohtaja Vesa Nummi avasi kokouksen. Puheessaan Vesa
Nummi totesi, että yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista. Jäsenmäärä samoin kuin
kokeisiin osallistuneiden määrä toimintakaudella 2017 on pysynyt samalla tasolla
kuin aikaisemminkin. Koirien rekisteröintimäärät kasvoivat jonkin verran. Talous
vahvistui edelleen, ja onkin tällä hetkellä vakaalla pohjalla. Hallitustyöskentely on
ollut hyvähenkistä. Elokuussa pidettiin toimikuntien yhteiskokous. Kerholle on
perustettu omat sivut sosiaaliseen mediaan. Uusi eläinsuojelulaki ja tietosuojaasetus ovat aiheuttaneet lisätöitä. Tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerien valitseminen.
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Pöllänen ja sihteereiksi Joanna
Reimari sekä Pirjo Heikkinen.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Työjärjestys hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa sillä poikkeuksella, että
kohdassa 10. mainitut varajäsenet ja kohdassa 12. mainitut toiminnantarkastajien
varamiehet valitaan vasta kohdan 13. käsittelemisen jälkeen, mikäli
Saksanseisojakerho ry:n uusia sääntöjä ei hyväksytä.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja
äänimäärien toteaminen.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 218 yhdistyksen jäsentä, joista paikalla
kokouksessa oli 133 ja valtakirjoin edustettuna 85.
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Tuomi ja Heikki Savolainen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hannele Virnes, Jussi Peltola, Päivi Kauppinen ja Tero
Miettinen.
6. Toimintakertomuksen 2017 esittely ja vahvistaminen.
Saksanseisojakerho ry:n puheenjohtaja Vesa Nummi esitteli vuoden 2017
toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.
7. Tilinpäätöksen 2017 ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja
tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Rahastonhoitaja Irmeli Mölsä esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien
lausunnon. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

8. Jäsenmaksuista ja jäsenille tulevista maksuista päättäminen vuodelle 2019
sekä koemaksusuosituksista päättäminen ja matkustussäännön
vahvistaminen vuodelle 2019.
Päätettiin jäsenmaksuiksi vuodelle 2019;
varsinainen jäsen 40 euroa,
perhejäsen 12 euroa,
kasvattajajäsen 0 euroa,
paperilaskutuslisä 5 euroa,
painettu vuosikirja 5 euroa.
Kasvattajajäsenten ilmoittajan (kasvattajan) tulee itse olla Saksanseisojakerho ry:n
jäsen, jotta kasvattien omistajat voidaan veloituksetta ilmoittaa kerhon jäseniksi.
Kasvattajajäsenen maksu 0 euroa on poikkeuksellisesti voimassa heti
vuosikokouksen jälkeen vuonna 2018.
Vahvistettiin koemaksusuositukset ja kilpailumaksut vuodelle 2019 seuraavasti:
NUO 25,- euroa, Junkkari 60,- euroa
AVO 30,- euroa, Nokkalan Ralli 50,- euroa
VOI 35,- euroa, Riistakoira 90,- euroa,
Eskon puumerkki 50,- euroa
Vesi- ja jälkityökoe:
NUO 10,- euroa
AVO 15,- euroa
VOI 20,- euroa, lisäksi oma jälkieläin
Matkustussäännön vahvistaminen vuodelle 2018 (22.4.2018 alkaen) koskien myös
vuotta 2019
Kilometrikorvaus on 0,30 euroa.
9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 esittely ja vahvistaminen.
Esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Talousarvio ja
toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyn laisena.
10. Puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle, kahden hallituksen
varsinaisen jäsenen valinta kolmivuotiskaudelle sekä kahden varajäsenen valinta
seuraavalle vuodelle.
Puheenjohtajan valinta

Erovuorossa puheenjohtaja Vesa Nummi (käytettävissä jatkamaan).
Vesa Nummi valittiin yksimielisesti jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Hallituksen jäsenten valinta
Erovuorossa hallituksesta ovat Timo Hakkarainen (käytettävissä jatkamaan), Sami Salo
(käytettävissä jatkamaan) sekä varajäsenet Sanna Aalto ja Päivi Reiman.
Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi esitettiin Timo Hakkaraista, Sami
Saloa ja Tapio Rantasta. Ehdokkaiden välillä käytiin äänestys, jonka tulokset olivat
seuraavat:
- Timo Hakkarainen 154 ääntä
- Sami Salo 143 ääntä
- Tapio Rantanen 90 ääntä
Hallitukseen valittiin Timo Hakkarainen ja Sami Salo.
11. Jalostustoimikunnan erovuoroisten jäsenten valitseminen.
Erovuorossa olivat: Susanna Järvinen (lk), Juha Pärnänen (kk) sekä Kaisa Mustonen
(pms, ims, pkss).
Jalostusneuvojiksi valittiin Susanna Järvinen (lk), Juha Pärnänen (kk) sekä Kaisa
Mustonen (pms, ims, pkss) .
12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen:
Valittiin toiminnantarkastajiksi Matti Kylävainio ja Anu Seitsonen.

13. Jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle ja edelleen vuosikokouksen
päätettäviksi tarkoittamista sekä hallituksen vuosikokouksen päätettäviksi esittämistä
asioista päättäminen:
Saksanseisojakerho ry:n sääntömuutosesitys.
Vuosikokous hyväksyi esityksen ja päätettiin, että hallitukselle annetaan oikeus tehdä
Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimat muutokset sääntöihin.
Jalostustarkastus.
Aiheesta käyttivät puheenvuoron Nina Pärssinen, Pertti Kuronen, ulkomuototoimikunnan
edustajat Minna Toivakka ja Raimo Louhio sekä jalostustoimikunnan edustaja Juha
Pärnänen. Pertti Kuronen ehdotti, että ehdotus jätetään pöydälle tarkempaan valmisteluun.
Ehdotusta kannatettiin. Suuntaa-antavan koeäänestyksen jälkeen hallitus veti esityksensä
pois.

14. Jalostustoimikunnan esitys bourbonnaisinseisojan jalostuksen tavoiteohjelmaksi:
Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti bourbonnaisinseisojaa koskevan esityksen
rodun PEVISA- ohjelmaksi vuosikokousilmoituksessa esitetyn mukaisina.

Jalostustoimikunnalle myönnetään valtuudet tehdä jalostuksen tavoiteohjelmiin
Kennelliiton vaatimat muotoilumuutokset.

15. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.
Muissa asioissa kuultiin seuraavat puheenvuorot:
-

Monipuolisuustyöryhmän terveiset, Janne Kaleva
Uusi jalostustarkastuskaavake, Raimo Louhio
Tapio Rantanen toi esille mahdollisuuden järjestää KAER- kokeita koko kauden
kokeina
Heimo Hongisto käytti puheenvuoron koirien terveystiedoista ja avoimuuden
tärkeydestä näiden asioiden suhteen

15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

Heikki Pöllänen
Puheenjohtaja

Pirjo Heikkinen
Sihteeri

Joanna Reimari
Sihteeri

Olemme tänään pvm
/ 2018 tarkistaneet Saksanseisojakerho ry:n
vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Vakuudeksi

Olavi Tuomi
Pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Savolainen
Pöytäkirjan tarkastaja

