Saksanseisojakerho ry vuosikokous 18.4.2021 Himos / Jämsä
Saksanseisojakerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Aika

sunnuntaina 18.4.2021 klo 13.00 alkaen

Paikka

Himos Areena, Jämsä
os. Säyryläntie 445, 42100 Jämsä

Saksanseisojakerho ry:n sääntöjen 8 §:n mukaan kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on julkaistava joko
yhdistyksen omassa jäsenjulkaisussa, yhdistyksen internet-sivuilla tai lähetettävä kirjallinen kutsu jokaiselle
jäsenelle vähintään kuukautta ennen kokousta.

Ennakkoilmoittautuminen ja valtakirjojen käyttäminen
Voimassa olevan väliaikaisen lakimuutoksen (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi 677/2020, voimassa 30.6.2021 asti) perusteella hallitus päätti, että
1. Jäsen voi vuosikokouksessa edustaa itsensä lisäksi Saksanseisojakerhon säännöistä poiketen
useampaa kuin kolmea jäsentä. Valtakirjojen määrälle ei ole rajoitusta, mutta em.
lainmuutoksen mukaan paikalla oleva jäsen ei vuosikokouksessa voi käyttää enempää kuin 10 %
kokouksessa edustetuista äänistä.
2. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen kokoukseen.
Ennakkoilmoittautuminen koskee sekä niitä jäseniä, jotka tulevat paikalle kokoukseen, että niitä,
jotka valtuuttavat toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa.
3. Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu Saksanseisojakerho ry:n kotisivuilla olevan linkin kautta
tai tekstiviestillä numeroon 045 2289709. Tekstiviestiin tulee kirjata jäsenen nimi ja kotipaikka,
ilmoitus, tuleeko kokoukseen itse tai nimetä henkilö, jolle valtakirjan antaa.
Ilmoittaudun; saavun paikalle
Ilmoittaudun; annan valtakirjan
4. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 9.4.2021.
5. Virallinen kokouskutsu ja esityslista julkaistaan viimeistään 8.3.2021 Saksanseisojakerho ry:n
kotisivuilla osoitteessa www.saksanseisojakerho.fi
6. Kokous videoidaan suorana lähetyksenä, linkki lähetykseen tulee Saksanseisojakerho ry:n
kotisivuille.

Kokouksessa käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään Saksanseisojakerho ry:n säännöissä § 11 mainitut asiat kuten:
-

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
jäsenmaksuista päättäminen sekä kulukorvausten ja palkkioiden vahvistaminen
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen
kahden toiminnantarkastajan valitseminen

Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

KAER-sääntömuutosesitys:
Vuoden 2019 vuosikokouksessa käsitelty KAER-sääntömuutos täydennettynä kuulumaan
seuraavasti (sääntömuutosesitykseen liitetään 28.4.2019 vuosikokouksen hyväksymät
jalostustarkastuksen säännöt – liite 1 ja jalostustarkastuksen lomake – liite 2):

Nykyinen sääntö

Esitys uudeksi säännöksi (voimaan 1.6.2022)

2. KOESUORITUKSET
2.4. Voittajaluokkaan noussut koira saa saman
koekauden aikana suorittaa vesi- ja
jälkityökokeen yhden kerran jaetun erikoiskokeen
yhteydessä. Koiran tällä tavalla saavuttamat
vesityön ja jälkityön tulokset ovat voimassa
koekauden loppuun, ellei se muussa vesi- ja
jälkityökokeessa saavuta parempaa tulosta.

2.4. Voittajaluokkaan noussut koira saa
saman koekauden aikana suorittaa vesi- ja
jälkityökokeen yhden kerran jaetun
erikoiskokeen yhteydessä. Koiran tällä tavalla
saavuttamat vesityön ja jälkityön tulokset ovat
voimassa kaksi (2) koekautta, ellei se
muussa vesi- ja jälkityökokeessa saavuta
parempaa tulosta.

3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN
RAJOITTAMINEN
3.1. Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n
roturyhmään 7. kuuluvat yhdeksän kuukautta
täyttäneet koirat, jotka ovat saaneet palkinnon
Kennelliiton tai sen tunnustaman ulkomaisen
kenneljärjestön näyttelyssä. Nuorten luokkaan
saa osallistua koira, jonka joku sanotuista
kenneljärjestöistä on rekisteröinyt, vaikka koiraa
ei ole näyttelyssä palkittu.

3.1. Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n
roturyhmään 7. kuuluvat yhdeksän kuukautta
täyttäneet koirat, jotka ovat saaneet
palkinnon Kennelliiton tai sen tunnustaman
ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä tai
ovat läpäisseet hyväksytysti
Saksanseisojakerhon jalostustarkastuksen.
Nuorten luokkaan saa osallistua koira, jonka
joku sanotuista kenneljärjestöistä on
rekisteröinyt, vaikka koiraa ei ole näyttelyssä
palkittu.

10. KOKEIDEN TULOKSET
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin
tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat viikon
kuluessa kokeen päättymisestä sille
kennelpiirille, jonka alueella koe järjestetään.
Rotujärjestön kappale koepöytäkirjasta sekä
koirakohtaiset arvostelulomakkeet lähetetään
suoraan rotujärjestön koepäällikölle.

-

Kyseinen kohta poistetaan KAERsäännöistä ja siirretään päivitettynä
dokumenttiin
”KANAKOIRIEN ERIKOISKOKEIDEN
SUORITTAMISESSA JA KOIRIEN
ARVOSTELUSSA NOUDATETTAVAT
YKSITYISKOHTAISET MÄÄRÄYKSET SEKÄ
OHJEET YLITUOMARILLE”.

Jalostustoimikunnan esitykset jalostuksen tavoiteohjelmiksi (JTO) seuraaville roduille:
o lyhytkarvainen saksanseisoja (kokouskutsun liite 3)
o karkeakarvainen saksanseisoja (kokouskutsun liite 4)
o bretoni (kokouskutsun liite 5)
o pienimünsterinseisoja (kokouskutsun liite 6)
o spinone (kokouskutsun liite 7)
o isomünsterinseisoja (kokouskutsun liite 8)
o lyhyt ja -pitkäkarvaiset weimarinseisojat (kokouskutsun liite 9)
o italianseisoja (kokouskutsun liite 10)
o stabyhoun (kokouskutsun liite 11)
o pitkäkarvainen saksanseisoja (kokouskutsun liite 12)
o lyhytkarvainen unkarinvizsla (kokouskutsun liite 13)
o karkeakarvainen unkarinvizsla (kokouskutsun liite 14)

-

Jalostuksen tavoiteohjelmien sisältämät esitykset rotujen uusiksi PEVISA- ohjelmiksi vuosille 2021 –
2025 (kokouskutsun liite 15)

Lapualla 2.3.2021
Saksanseisojakerho ry:n hallitus

