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Lappeenrannan näyttelyn yhteydessä heti islanninlammaskoirien kehän loppumisen jälkeen.
Osoite: Aviasport Areena, Ottelukatu 9, Imatra
1. Kokouksen avaus
Katariina Jarkko avasi kokouksen kello: 14:47
2. Kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin kokous äänivaltaiseksi, paikalla oli 12 jäsentä, joista 2 hallituksen varsinaista jäsentä.
3. Kokouksen virkailijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jarkko. Kohdassa 7 ”Päätös tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille” Katariina Jarkko poistuu asian käsittelystä, koska on
hallituksen jäsen
ja näin ollen jäävi. Kohdassa 7 puheenjohtajana toimii Riitta Lumiluoto.
Sihteeriksi valittiin Riika Kivirinta ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonna Savukari ja
Koivunen.

Ari

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jonna Savukari ja Ari Koivunen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen
Kokouksesta on lähetetty jokaiselle jäsenelle kutsukirje. Kutsu on julkaistu myös Hundurissa 1/2016
sekä yhdistyksen internet-sivuilla.
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5. Hallituksen toimintakertomuksen 2015 ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen
esittely
Toimintakertomuksen esitteli Katariina Jarkko
Yhdistyksen taloudellisen aseman esitteli Katariina Jarkko
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely
Tilinpäätöksen 2015 esitteli Katariina Jarkko
Toiminnantarkastajan lausunnon esitteli Katariina Jarkko
7. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Puheenjohtajan tässä kohdassa toimi Riitta Lumiluoto
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

2 (2)
8. Islanninlammaskoirien PEVISA sääntö 1.1.2017 alkaen
Esitämme lisättäväksi PEVISA:an jälkeläisrajoitusta rodun geneettisen monimuotoisuuden ja
kestävän kehityksen tukemiseksi.
Uudistuksena PEVISA:an esitämme:
“Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä Suomessa saa olla korkeintaan 18 pentua, joista alle 5vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, rekisteröidään kuitenkin
kokonaan.”
PEVISA 1.1.2017 alkaen
● Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.
● Polvet: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastustulos.
Rekisteröinnillä ei ole raja-arvoa. (alle 3 vuotiaana tutkitun koiran polvilausunto on
voimassa 2 vuotta)
● Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastustulos.
Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.
● Koiran Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua,
joista alle 5- vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue,
rekisteröidään kuitenkin kokonaan.
PÄÄTÖS: Hallituksen esittämä PEVISA sääntö hyväksyttiin esitettäväksi SSKY.n kautta
Kennelliittoon.
9. Asiat joita ei ole mainittu kokouskutsussa: Näistä asioista voidaan keskustella, mikäli kokous niin
haluaa ja päättää jos päätös on yksimielinen.
Ei muita käsiteltyjä asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 15:19
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