SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

Yhdistyksen ylimääräinen

YLEISKOKOUS
Torstaina 26.5.2022 klo 19.00
Paikka: Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700
Kuopio
Kokous järjestetään Teams etäkokouksena.
Kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen 20.5. klo 22:00 mennessä
sekä toimittaa valtakirjansa ilmoittautumisen yhteydessä 20.5 klo 22:00
mennessä osoitteeseen yleiskokous@finbelge.fi Mainitse jäsennumerosi sekä
osallistutko paikan päällä vai etänä.

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. 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).
9. PEVISA muutosehdotus: Jalostusvaatimus LTV: Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat
ovat virallisesti selkäkuvattuja välimuotoisen lanne-ristinikaman (LTV) osalta. Lausunnon tulee olla voimassa
astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle selkäkuvaukselle LTVn osalta on 12 kk. Vuonna 2022 tai sitä ennen
syntyneiltä tai ulkomaisilta koirilta tätä lausuntoa ei vaadita.
10. Johtokunnan esitys selkäkuvauksiin: jatketaan suosituksella, tehdään seurantaa ja otetaan kuvauspakko esille
uudelleen kahden vuoden kuluttua, mikäli siihen on tarvetta.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Suomen Belgianpaimenkoirayhdistyksen ylimääräinen yleiskokous järjestetään 26.5.2022 klo 19.00 alkaen.
Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teams -sovelluksella.
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta (375/2021) osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista
ja eräistä muista yhteisölajeista mahdollistaa kokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin. Tämä laki on tullut voimaan 8
päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30.6.2022.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375
Yhdistyksen säännöt mahdollistavat etäosallistumisen kokoukseen. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams sovellusta.
Ilmoittautuminen:
Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 20.5.2022 klo 22:00 mennessä.
Ilmoittautuminen tulee tehdä osoitteella yleiskokous@finbelge.fi
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia osallistujia. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat
tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Äänestykset toteutetaan sähköisesti Äänestyskoppi- sovellusta käyttäen. Myös paikan päällä olevien osallistujien tulee
varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten. Äänestyslinkki toimitetaan henkilön
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Kokouksen esityslista löytyy Belgianpaimenkoirayhdistyksen verkkosivuilta www.finbelge.fi.
Tarkemmat etäkokousohjeet ja linkki kokoukseen toimitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

