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1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Kirsi Asikainen ja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen kello14.25.
2. Kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin kokousedustajat äänivaltaisiksi. Valtakirjoja ei esitetty.
3. Kokouksen virkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Asikainen ja sihteeriksi Niina Pietikäinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Korkalainen ja Tuija Ikäheimonen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen
Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle kirjeitse sekä yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 vrk
ennen kokousta (5.2.2011). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
esitetyssä muodossa.
5. Hallituksen toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätöksen
perustuvan selostuksen esitys
Kirsi Asikainen esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen. Kirsi Asikainen esitteli yhdistyksen
taloudellista asemaa koskevan tilinpäätökseen perustuvan selostuksen.
6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnon esitteli Kirsi Asikainen.
7. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja antaa vastuuvapaus hallitukselle sekä muille
tilivelvollisille.
8. Jalostuksen tavoite ohjelma
Jalostuksen tavoite ohjelma on ollut luettavissa yhdistyksen nettisivuilla 5.2.2011 alkaen.
Hyväksyttiin uusi jalostuksen tavoiteohjelma. (Liite numero 1.)
Tämä kohta pöytäkirjasta tarkistettiin heti kokouspaikalla.
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9. Rodun PEVISA ohjelma:
Lonkat: Koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkakuvalausunto.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.
Polvet: Koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastuslausunto.
Rekisteröinnillä ei ole raja-arvoa.
Silmät: Koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausuntotulos.
Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.
Rotukohtainen PEVISA ohjelma koskee myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä.
Islanninlammaskoirilla on anottu poikkeuslupa polvitutkimuksen osalta eli ulkomaiselta jalostusurokselta ei vaadita polvitutkimustulosta. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen
uroksen sperman käyttöä. Kennelliitto huomioi poikkeukset pentuetta rekisteröidessään.
Pysyvä poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla tai oleskelevalla ulkomaisella uroksella
tapahtuvaa astutusta. Täällä oleva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA ohjelman mukaisesti,
tai rotujärjestö voi esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle (lisätietoja kennelliitosta
osoitteesta: http://kennelliitto.fi/FI/asiakirjat/ak_jalostus/etusivu.htm, josta koirarekisteriohjeen kohta ja
5).
Hyväksyttiin uusi PEVISA ohjelma Islanninlammaskoirille.
Tämä kohta pöytäkirjasta tarkistettiin heti kokouspaikalla.

10. Paimennuskoe sääntöjen valmisteluun ja toteutukseen liittyminen:
Päätettiin että yhdistystä edustaa paimennus asioissa paimennustoimikunnan edustajat: Alina
Niskanen, Katariina Jarkko tai Leena Lehti. He valitsevat aina tarvittaessa keskuudestaan
kokoukseen pääsevän edustajan / edustajat.
11. Muut asiat
Muita asioita ei esitetty.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50
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