SYYSKOKOUSKUTSU
KOKOUSKUTSU
Unkarinpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä.
Helsingin seudun Kennelpiirin tila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki 24.11.2018 klo
13.00. Jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
7. Esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi (2. käsittely)
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintavuosille 2019-2020.
9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsen hallitukseen erovuorossa
olevien tilalle.
10. Valitaan varsinainen jäsen kesken kauden eronneen jäsenen tilalle vuodeksi 2019.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
12. Määrätään liittymis-, jäsen- ja pentuemaksut toimintavuodelle 2019.
13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
14. Pulin PEVISA
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa
oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa
vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Koiran pitää silmätarkastushetkellä
olla vähintään 12 kk ikäinen eikä silmätarkastuslausunto saa astutushetkellä olla
36 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa
jalostuksesta. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 15 pentua.
Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
15. Kuvaszin PEVISA
Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.



Raja-arvo C.
Koiran tulee olla täyttänyt 18 kk kuvaushetkellä.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä voimassa oleva virallinen
silmäpeilauslausunto sekä PRA geenitestitulos.



Silmäpeilauslausunto on voimassa 12 kk.
Koiraa, joka on saanut diagnoosin perinnöllinen kaihi (HC, katarakta) tai PRA sairas
ei saa käyttää jalostukseen.



Sallitut yhdistelmät jalostuskoirilla PRA terve (A)/PRA terve (A) ja PRA terve
(A)/PRA kantaja (B).



Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.



Jalostukseen käytettävät vanhemmat on geenitestattava PRA:n osalta
Suomen Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa.

16. Riitta Hohtelan esitys: Esitän että ne hallituksen jäsenet, jotka eivät pysty
toimimaan yhdistyslain ja yhdistyksessä tehtyjen päätösten mukaisesti poistetaan
hallituksesta.
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen

HUOM! Koirien tuonti tiloihin on kielletty.

