SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY
VUOSIKOKOUS 2017

Kokouskutsu ja esityslista julkaistu 1.3.2017 yhdistyksen Internet-sivuilla
Paikka: Hotelli Lepolampi, Kielo-rakennus Sali A, Kivilammentie 1,
02820 Espoo
Aika: 19.03.2017 klo 12.00
Valtakirjojen tarkastus alkoi klo 11:00 ja päättyi klo 11:55
Läsnä:25 yhdistyksen jäsentä sekä Leena Parviainen, kokouksen puheenjohtajana
yhdistyksen ulkopuolelta. (Liite 1)
Kokouksen äänimäärä on 47, joista 22 valtakirjoina.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen vuoden 2016 puheenjohtaja Toni Saira avasi kokouksen klo 12:02.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden

ääntenlaskijan valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen ja
sihteeriksi Jatta pekkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Linda Åkerblom ja Mikko Green.
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Valinnat tehtiin yksimielisesti.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuudentoteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 1.3.2017 yhdistyksen internet-sivustolla.
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 2)
5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon

esittäminen
Esitettiin tilinpäätös. Osallistujille jaettiin kokouksessa vihkonen, jossa
eriteltyinä tase, tuloslaskelma, tilinpäätöksen liitetiedot, tilinpäätöksen
allekirjoitukset, toiminnantarkastuskertomus, tase-erittely ja toimintakertomus.

(Tilinpäätös liite 3 ja toimintakertomus liite 4)
Toimintakertomuksen kohtaan 4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta.
Ehdotettiin, että näyttelyissä kehäsihteeri kirjoittaisi näyttelyarvostelut suoraan
koneelle, mikäli tähän tulee mahdollisuus.
Toimintakertomuksen kohtaan 5. Jäsenyydet ja edustus
Lisätään, että yhdistyksen puheenjohtaja Toni Saira on
edustanut SKKY:n hallituksessa ranskanbulldoggeja.
Toimintakertomus hyväksyttiin yllämainituin kommentein.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös.
Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapautus.
7. Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Hallitus esittää jäsen- ja kirjaamismaksujen säilymistä ennallaan.
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 5)
8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle

Hallitus ja jalostustoimikunta esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (Liite 6 ja Liite 7),
sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2017 (Liite 8).
Huomioitava tulo- ja menoarviossa kohdassa lehden kulut, että Kennelliitto tukee
lehden julkaisua.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
esitetyn mukaisesti, yllä mainittu kommentti huomioiden.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Toni Saira.
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Erovuorossa kolme jäsentä: Tea Mellin, Tanja Leppäniemi ja Katrin Landsberg.
Kaksivuotiskaudelle ehdotettiin seuraavia henkilöitä:
Katrin Landsberg, Katja Raussi, Tea Mellin ja Tanja Leppäniemi
Suljetulla lippuäänestyksellä äänestyksen tulos oli seuraava:
Katrin Landsberg: 26 ääntä
Tea Mellin: 32 ääntä

Tanja Leppäniemi: 35 ääntä
Katja Raussi: 23 ääntä
Ääntenlaskijoina toimivat Linda Åkerblom ja Mikko Green
Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin:
Tanja Leppäniemi, Tea Mellin ja Katrin Landsberg
11. Hallituksen varajäsenten valitseminen

Varajäseniksi kaksivuotiskaudelle ehdotettiin Katja Raussia ja Anniina Koivumäkeä.
1. Varajäseneksi valittiin Katja Raussi
2. Varajäseneksi valittiin Anniina Koivumäki

12. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Lehtonen ja Heidi Tuominen.
Heidän varahenkilöiksi valittiin Juha Oravala ja Päivi Hakuli.
13. Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista

päättäminen
Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakulukorvauksia
0,25 euroa / km matkalaskua vastaan. (Liite 9)
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
14. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen
a.

Jalostusohjeen hyväksyminen
Esitettiin jalostusohje ja jäsenistöltä ennalta saadut kommentit. (Liite 10)
(Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus kommentoida jalostusohjetta.)

Jalostusohjeen ja kommenttien läpikäynti:
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys liittyen pentuemääriin.
Polvilausunnon osalta hyväksyttiin esitys seuraavalla muutoksella:
Yhdistelmän yhteenlaskettu arvo saa olla maksimissaan 2, mutta arvon ei
tulisi täyttyä samasta polvesta. (0/0+0/0, 0/0+0/1, 0/1+0/1)
Silmätutkimuksen osalta hyväksyttiin hallituksen esityksen
mukaisesti tutkimuksen voimassaoloajaksi 24kk.
Selkätutkimuksesta SP4 tuloksen saanutta koiraa ei suositella
jalostuskäyttöön ja se asetetaan Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti EJ-rekisteriin.
Kokous antaa tämän muutoksen jalostustoimikunnalle tehtäväksi.

Värien ja uusintayhdistelmien osalta päätettiin, että noudatetaan
hallituksen esitystä.
Esitettiin täsmennettäväksi kohtaa selkätutkimuksen tulosten osalta
seuraavasti:
Poistetaan VA3 kohdasta: ”Yhdistelmiä joissa molemmilla
vanhemmilla nikamien epämuotoisuus on VA3 tai VA4 ei suositella tehtäväksi”.
Yhdistelmiä, joissa molemmilla vanhemmilla on LTV1- LTV4 ei
suositella tehtäväksi muutetaan muotoon ”Kennelliiton suosituksen mukaan yhdistelmillä, joissa
molemmilla vanhemmilla on LTV1-LTV4 ei suositella tehtäväksi.
Hyväksyttiin esitetty jalostusohje sovituin muutoksin ja
valtuutetaan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta tekemään Suomen Kennelliiton vaatimat
muutoksen ilman yhdistyksen kokousta.

b.

Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen

Esitettiin jalostuksen tavoiteohjelma ja jäsenistöltä ennalta saadut
kommentit. (Liite 11)
(Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus kommentoida jalostuksen toimintaohjetta)
Jalostuksen tavoiteohjelman ja kommenttien läpikäynti:
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
Tilastotiedot tullaan päivittämään 2015 ja 2016 osalta, mikäli Kennelliitto
niin määrää.
4.2.4. Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus
Todettiin, että testatut koiramäärät ovat vielä aika pienet.
Ehdotetaan lisättäväksi, että otetaan tavoitteeksi ohjelman
voimassaolokaudelle tulosmäärien lisääminen, jonka aikana pyritään saamaan lisää
testituloksia luonnekuvauksen laatimista varten. Lisäksi lisätään
vuosittaisten näyttelykäyntien arvostelujen perusteella saadut luonnearvioinnit.
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
Lisätään, että ohjelman voimassaolokautena arvioitavien määrää
pyritään nostamaan.
4.3.2. - 4.3.3 Rodulla todetut merkittävimmät sairaudet
Todettiin, että merkittävimmät sairaudet ja yleisimmät
kuolinsyyt ovat terveyskyselyn tulosten mukaisesti, niiltä osin kuin tuloksia on saatavilla.
4.3.4. – 4.3.6.

Todettiin, että näissä esitetyt asiat on käsitelty kyseisissä
kohdissa erikseen viitatun kohdan mukaisesti. Selvyyden vuoksi lisätään vielä ristiviittaukset.
5.2. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen
Todetaan, että Kennelliitto ei hyväksy PEVISA ehdotusta, mikäli
yhdistyksellä ei ole voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa.
6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Lisätään, luonnetestien määrän kasvaminen.
Hyväksyttiin esitetty jalostuksen tavoiteohjelma sovituin muutoksin
ja valtuutetaan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta tekemään Suomen Kennelliiton vaatimat
muutoksen ilman yhdistyksen kokousta.

15. Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättä vain, jos kokous on

yksimielinen
Jäsenmaksut: Tullaan esittämään seuraavaan vuosikokoukseen sääntömuutosta
jäsenmaksun määräämisestä siten, että seuraavan vuoden jäsenmaksu erääntyy tammikuun
loppuun mennessä. Tavoite on että jäseneksi voi liittyä myös ennen seuraavaa vuosikokousta.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Leena Parviainen Jatta Pekkanen
Puheenjohtaja
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Linda Åkerblom

Mikko Green

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:
Liite 1.Osallistujaluettelo
Liite 2.Kokouskutsu ja Esityslista
Liite 3. Tilinpäätös
Liite 4. Toimintakertomus
Liite 5. Hallituksen esitys jäsen- ja kirjaamismaksuista
Liite 6.Hallituksen Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Liite 7.Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Liite 8.Tulo- ja menoarvio
Liite 9.Hallituksen esitys kulukorvauksista 2017
Liite 10.Jalostusohje
Liite 11.Jalostuksen tavoiteohjelma

