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Aika

11.2.2006 klo 12.30 - 13.00

Paikka

Mäntyniemen Lomakeskus, Pyhtää

1

Avaus ja äänivaltaisuus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Hujanen toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 24 äänivaltaista jäsentä.

2

Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Hujanen. Kokouksen
sihteeriksi valittiin Anne Teileri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äätenlaskijoiksi valittiin Minna Varpula-Saastamoinen ja Keijo Saastamoinen.

3

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4

Hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa
koskeva, tilinpäätökseen perustuva selostus
Sari Hujanen luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin keskusteluitta.

5

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

6

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallituksen jäsenille
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

7

Muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat
7.1

PEVISA-ohjelman hyväksyminen. Kokouskutsussa hallitus esitti
hyväksyttäväksi, että pentueen vanhemmista pitää olla astutushetkellä
lonkka- ja silmätarkastuslausunto, jotta pentue rekisteröidään.
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Ohjelma tulee
voimaan 1.1.2007 alkaen ja on voimassa 31.12.2011 asti.
Hallituksen esitys PEVISA-ohjelmaksi hyväksyttiin.

7.2

JTO:n hyväksyminen. Kokouskutsussa hallitus esitti hyväksyttäväksi
uuden jalostuksen tavoiteohjelman, joka on ollut luettavissa Suomen
Eurasier Kerho ry:n kotisivuilla (www.eurasierkerho.fi) 1.1.2006 alkaen
tai se on pyynnöstä lähetetty paperiversiona.
Hyväksyttiin JTO sellaisenaan yksimielisesti.
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Hallituksen ehdottama lisäys kohtaan 6.3.4 Kasvattajan vastuu:
”Yhdistys toivoo kasvattajan käyttävän pennut eläinlääkärintarkastuksessa ja tunnistusmerkitsevän ne ennen luovutusta sekä
toivoo, että koiran ostajat tutkituttavat koiran lonkat ja silmät.”
hyväksyttiin yksimielisesti.

9

MUUT ASIAT
Puheenjohtaja tiedotti viimeisen hallituksen kokouksen päätöksistä ja
tulevista tapahtumista:

10

-

tarvikemyynnissä ennakkotilauksesta harrastusliivi ja reppu

-

Vuoden Harrastaja Eurasier pisteytyksiin lisättiin Kiva
Koirakansalainen –testi (3 p. osallistumisesta).

-

kesäpäiviä vietetään 12.-13.8.2006 Tampereen ympäristössä

-

Suomen Eurasier Kerho ry järjestää luonnetestin 28.5.2006
Herttoniemen raunioradalla. Tuomareina Marja Malmisalo ja Lea
Haanpää. Eurasierit ovat etusijalla ja työntekijöitäkin tarvitaan.

-

Agirotuun osallistumme vähintään kahdella joukkueella

-

esiteltiin huvitoimikunta, joka vastaa kesä- ja talvipäivien ohjelmasta.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Sari Hujanen
puheenjohtaja
Tarkistus

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

Minna Varpula-Saastamoinen
LIITTEENÄ

Anne Teileri
sihteeri

Keijo Saastamoinen

Kokouskutsu
Osallistujaluettelo
Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2005
Tilinpäätös 31.12.2005
Tilintarkastuskertomus

