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ABC Lohja, Hossanmäentie 1
Paikka voidaan tarvittaessa vaihtaa pandemiatilanteen niin vaatiessa

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat.
6. Jaetaan Vuoden Koira-palkinnot.
7. Esitellään yhdistyksen ja jalostustoimikunnan vuoden 2020 toimintakertomukset sekä
yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta.
9. Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksuista.
10. Vahvistetaan yhdistyksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat ja yhdistyksen
talousarvio vuodelle 2021.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
12. Valitaan erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi varajäsentä.
Erovuorossa ovat Tiina Rissanen, Merja Kiiski, Minna Tuominen ja Aino Sivonen.
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
14. Valitaan uudet jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Kristiina Kraemer ja Katriina Neva, lisäksi valitaan yksi jäsen täydentämään
vajaa toimikunta täysilukuiseksi.
15. Valitaan edustajat Suomen Palveluskoiraliiton kokouksiin.
Edustajia saadaan yksi alkavaa 50:ä jäsentä kohden, eli yhteensä kolme (3)

16. Päätetään FI MVA säännöstä
Nykyinen sääntö: Bouvier* FI MVA Koulutustunnus 2-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR)
kokeesta. (Valt. 18.11.00)
Hallituksen FI MVA- arvon esitys Yleiskokoukselle:
- Otetaan Bouvier des Ardennes mukaan samaan sääntöön virallisesti
- Vaihtoehdot koulutustunnuksen suhteen:
1. Pidetään ennallaan
2. Lasketaan vaatimus kakkosluokan tuloksesta ykkösluokan tulokseen
17. * Esitys Bouviereiden PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022–2026 ja siitä päättäminen
Jalostustoimikunta esittää, että bouviereiden nykyinen Pevisa pidetään ennallaan.
Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja
kyynärnivellausunto, sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja
kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla 18 kuukautta täyttänyt. Lonkkakuvaustuloksen tulee
olla A, B tai C. Kyynärnivelkuvauksen tuloksen tulee olla 0 tai 1. Silmätarkastuslausunto ei
astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
Astutushetkellä koiralla tulee olla koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeesta tai loppuun
suoritettu luonnetesti tai MH-kuvaus. Myös Kennelliiton tallentama IPO-FH-tulos hyväksytään.
* Esitys Bouviereiden jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2022–2026 ja siitä päättäminen
( Esitys rodun tavoiteohjelmaksi on luettavissa osoitteessa http://www.suomenbouvier.fi/ 1.2.2021
lähtien )
18. Sääntömuutosehdotus:
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös verkon välityksellä kokouksen aikana. Hallitus
päättää kokouskohtaisesti sen, millä sähköisellä välineellä ja sovelluksella kokoukseen voi
osallistua. Äänestäminen edellyttää jäsenyyden lisäksi henkilöllisyyden osoittamista.
19. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
20. Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa!
Hallitus

