
 

Sääntömääräinen syyskokous 2020 

 

Aika: 25.10.2020 

Paikka: Etelä-Hämeen Kennelpiirin kokoustila 

Parolantie 13, Hämeenlinna 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen. 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 

4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja (2) ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

6. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2021 (Liite 1). 

7. Yhdistyksen tulo- ja menoarvion hyväksyminen toimintakaudelle 2021 (Liite 2). 

8. Liittymis- ja jäsen, sekä kennelruudun maksujen suuruuden päättäminen vuodelle 2021. 

9. Yhdistyksen toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021. 

10. Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa (3) olevien tilalle. 

11. Toimikuntien ja toimihenkilöiden valinta toimintakaudelle 2021-2022. 

• Jalostustoimikunta. 

• Bulterin lehtitoimikunta. 

• Bullipäivien vetäjän valinta. 

• Let’s go näyttely. 

• Yhdistyksen edustaja Helsingin seudun kennelpiirin terrierijaostoon. 

• Nettisivujen päivitys. 

• Terrilife yhteyshenkilö. 

• Trophy komitea. 

• Jäsensihteeri. 

12. Hallitus esittää, että Chris Kilpatric kutsutaan tuomaroimaan Bullipäiville 2021 vuosikokouksessa 

valitun tuomarin sijaan. 

13. Jäsenen esitys: Vuoden bulli kisan pistelaskun muutosehdotus (Liite 3). 

14. Bulterin julkaisu (Liite 4). 

15. Sydänultran tuen määrän päätösehdotus (Liite 5). 



16. Jäsenen ehdotus: Esitän syyskokouksen käsiteltäväksi Health Fundin perustamista bullterriereiden 

terveystutkimusten tukemiseen (Liite 6). 

17. Jäsenen terveystukiehdotus: Esitän, että SBYn jäsenen omistamien bullterriereiden 

terveystutkimuksia tuetaan alla olevan mukaisesti (Liite 7). 

18. Muut asiat. 

• Saapuneet kirjeet 

19. Kokouksen päättäminen. 

  



Liite 3 

 

 

Esitetään että, vuoden bullikisaan otetaan huomioon myös ulkomaalaiset näyttelyt. Osallistujan on itse 
toimitettava näyttelyn katalogista kuvat, joista osallistujamäärä käy ilmi, tai linkit kyseisten näyttelyiden 
tuloksiin. 
 
Esitetään myös, että yhdistyksen järjestämät näyttelyt Geham ja Bullipäivät(open show tai virallinen) 
otetaan myös huomioon bullikisan pistelaskuissa. Pisteet näihin näyttelyihin saa normaalin taulukon 
mukaisesti, sekä lisäksi 8 lisäpistettä jokaiselle PU/PN sijoittuneelle, sekä sijoittuneelle pennulle ja 
veteraanille. Trophy winner saa 10 pistettä ja runner-up saa 6 pistettä. ROP ja VSP (myös pennut ja 
veteraanit) saa 8 lisäpistettä. Yhdistyksen pitää arvostaa itse järjestämiään näyttelyitä, ottaen ne huomioon 
vuoden bulli kisassa. Sekä kannustaa jäseniään harrastamaan näyttelyitä tapahtui ne kotimaassa, tai 
ulkomailla. 

 


