SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

Yhdistyksen sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Lauantaina 19.3.2022 klo 13.00
Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 12:30
Kokouspaikka: Kärkölän kunnantalo, Virkatie 1 16600
JÄRVELÄ. Myös etänä mahdollisuus osallistua.

Ilmoittaudu 16.3. mennessä osoitteeseen yleiskokous@finbelge.fi
ja mainitse jäsennumerosi

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3. Kokouksen sihteerin valinta.
4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.
5. Kahden ääntenlaskijan valinta.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
8. Toimintakertomuksen 2021 hyväksyminen.
9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
11. Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen sekä päättäminen toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.
12. PEVISA muutosehdotus kyynärnivelet: Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat
virallisesti kyynärkuvattuja. Jalostukseen käytettävän koiran ja/tai yhdistelmän kyynärnivelten arvosanojen summa
on korkeintaan kaksi (2), kuitenkin niin, ettei yksikään yksittäinen nivel ole arvosanaltaan huonompi kuin yksi (1).
Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle kyynärkuvaukselle on 12 kk. Kuvauspakko
koskee Suomeen rekisteröityjä belgianpaimenkoiria.
13. PEVISA muutosehdotus välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV) ja nikamien epämuotoisuus (VA) (PEVISA):
Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti LTV ja VA -kuvattuja. Lausunnon
tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle LTV ja VA -kuvaukselle on 12 kk. Kuvauspakko koskee
Suomeen rekisteröityjä belgianpaimenkoiria.
14. PEVISA muutosehdotus: Pentueen rekisteröinnin ehto on,että sen molemmat vanhemmat on virallisesti
silmätarkastettu. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä harmaakaihia,
PRA:ta, geograafista RD:tä, totaali RD:tä, plasmoomaa tai pannus keratitista sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos
koiralla on todettu muu katarakta,se on paritettava kataraktan suhteen terveen koiran kanssa. Ulkomaisia uroksia
koskeva poikkeus:ei vaadita silmätutkimustulosta (2 pentuetta).
15. Johtokunnan esitys selkäkuvauksiin: jatketaan suosituksella, tehdään seurantaa ja otetaan kuvauspakko esille
uudelleen kahden vuoden kuluttua, mikäli siihen on tarvetta.
16. Sääntömuutos ehdotus. Ehdotetaan lisättäväksi yhdistyksen sääntöihin kohtaan 9. Yhdistyksen kokoukset:
“Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.“

17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Kevätkokouksen jälkeen palkitaan vuoden 2021 menestyneimmät
koirakot. HUOM! Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.

