1
SBY – Suomen Bullterrieriyhdistys Ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016
Aika
Paikka

20.3.2016 klo 13:00
Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n kokous ja koulutustilat,
Parolantie 13 Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä
kalenterivuonna.
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
vuodelle 2015
8. Jalostustoimikunnan toimintaohjeiden vahvistaminen ja toimikunnan jäsenten vaali kaudelle 20.3.2016 31.12.2017. Ehdotus toimintaohjeeksi on luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.
9. Bullipäivät 2016.
10. Bullipäivät 2017.
11. Jäsenen esitys että yhdistyksen varoista maksettavien tukien ja muiden mahdollisten etuisuuksien
kohdalla vaaditaan seuraavaa: Henkilön, kelle tukea maksetaan tai etuisuuksia annetaan tulee olla
yhdistyksen täysimaksava jäsen. Terveystarkastettujen koirien tulee olla tunnistusmerkitty sekä
rekisteröity Suomen Kennelliittoon.
12. Jäsenen esitys terveystukien maksamisesta ainoastaan yhdistyksen varsinaisille jäsenille.
13. Jäsenen esitys että terveystarkastettujen koirien, joille terveystukia maksetaan, tulee olla
tunnistusmerkittyjä, omistajatodistus mukana.
14. Trophy komitean säännöt:" Esitetään että Trophy-sääntöjen kohtaa "hallitus valitsee Trophyyn
osallistuvat koirat" muutetaan seuraavasti: Jo muodostettu Trophy-komitea valitsee myös Bullipäivien
trophykoirat hallituksen sijaan. Ja tästedes kaikki muutkin Trophy-sääntöjen muutokset
päättää/käsittelee hallitus."
15. Jäsenen esitys hallitukselle vietäväksi kevään vuosikokouksen päätettäväksi silmätarkastustestien
kirjaamisesta selkeämmin. Liite 1
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16. Jäsenen esitys terveystutkimuksien maksamisesta vain virallista lausuntoa vastaan, (tutkimustulokset
näkyvät SKL:n KoiraNet jalostusjärjestelmässä.).
17. Yhdistyksen maksamat kilometrikorvaukset. Esitetään että SBY:n vapaaehtoistöistä maksettava
kilometrikorvaus muutetaan verottajan verotuksessa viimeiseksi vahvistetun mukaiseksi (vuonna 2016
0,43 e/km), esitetään myös että tästä edes mahdolliset korvauksen muutokset käsittelee/päättää hallitus
18. Jäsenen esitys sydänultraus tuen kumoamiseksi. Liite 2.
19. Jäsenen esitys että mikäli sydänultra korvataan, se korvataan vain koirille, joilla kuuntelussa havaittu
sivuääni.
20. Jäsenen esitys jäsenmaksun maksamisen määräajasta ja siitä päättämisestä. Selkeytetään jäsenmaksujen
maksamiskäytäntöä ja erottamista maksamattomien jäsenmaksujen takia. Liite 3.
21. Bulteri ilmestymiskerrat. Bulterin vuosittainen kuluerä (4 lehteä) on korkea. Syyskokouksessa 2015
sovittiin, että vuosikokouksessa 2016 äänestään Bulterin ilmestymiskerroista.
22. Yhdistyksen pentuvälitys. Jäsenen hallitukselle lähettämä kysymys miksi yhdistyksellä ei ole enää
roduille pentuvälitykseen nimettyä henkilöä?
23. Kunniakirjat ja ruusukkeet kansainvälisen muotovalion arvon saavuttaneille bullterriereille ja
kääpiöbullterriereille. Jäsenen hallitukselle lähettämä kysymys milloin on päätetty jakaa kunniakirjat ja
ruusukkeet kansainvälisen muotovalioarvon saavuttaneille bullterriereille ja kääpiöbullterriereille ja
saako kaikki Suome Kennelliittoon rekisteröidyt kansainvälisen muotovalionarvon saavuttaneet Suomen
Bullterrieriyhdistykseltä ruusukkeen ja kunniakirjan?
24. Varahenkilön valinta HSKP:n ja STJ:n kokouksiin, mikäli varsinainen yhdistyksen edustaja ei pääse
osallistumaan kokouksiin.
25. Muut asiat.
26. Kokouksen päättäminen.

