SUOMEN BASSETKERHO RY - FINSKA BASSETKLUBBEN RF
Kevätkokous 26.2.2017 klo 14.00 ShowHau Center, Valimokuja 2, Vantaa

1. Tarkastetaan valtakirjat
- Valtakirjat tarkastettiin, paikalla oli 69 jäsentä, henkilövaltakirjoja 119 kpl ja
yhdistysvaltakirjoja 2 kpl (11+12 ääntä). Äänimäärä yhteensä 211 kpl
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa
- Puheenjohtajaksi valittiin Antti Nuutero, sihteeriksi Sari Romi ja
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simopekka Mäkinen ja Seija Helenius.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä vahvistetaan
työjärjestys
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi
- Työjärjestys vahvistettiin
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus
yhdistyksen taloudellisesta asemasta
- Kevätkokoukseen osallistuja saivat toimintakertomuksen, tuloslaskelman
ja taseen
5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen
toimintavuoden hallitukselle
- Tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus myönnetty edellisen vuoden
hallitukselle
6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
- Päätettiin kattaa alijäämä yhdistyksen varoista
7. Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen ehdokkaat erovuorossa olevien tilalle
SKL-FKK:n valtuustoon (seuraavan kerran kevätkokous 2019)
8. Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset jotka tulee
jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta
8.1 Antti ja Tiina Nuuteron esitys valionarvosäännöksi pienille
sveitsinajokoirille kevätkokouksen käsiteltäväksi
- Asia meni äänestykseen, ääniä annettiin 169 KYLLÄ ääntä, 35 EI ääntä ja
6 tyhjää
- Kevätkokous päätti että pienille sveitsinajokoirille tulee
valionarvosäännöksi seuraavaa: FI MVA 1x MEJÄ-AVO 3 tai DRAJ-AVO 3
tai DKAJ-AVO 3 tai 1 x AJOK-3 FI KVA 3 x DRAJ-VOI 1 Suomessa.
Näistä korkeintaan kaksi DRAJ-VOI 1 tulosta voidaan korvata AJOK-1

tuloksilla. Yksi AJOK-1 tulos saa olla pitkästä kokeesta. Vähintään yksi
tulos tulee olla paljaalta maalta. FI KVA-K 3 x DKAJ-AVO 1 Suomessa,
joista vähintään yksi yleisestä kokeesta
8.2 Käyttöbassetit ry:n hallituksen esitys käyttötulosvaatimuksesta petit basset
griffon vendeénille muotovalionarvoon.
- Mia Piri luki Käyttöbassetit ry:n esityksen
- Asia meni äänestykseen, ääniä annettiin 96 KYLLÄ ääntä, 115 EI ääntä
- Petit basset griffon vendeénin muotovalion arvoon ei tulla vaatimaan
käyttötulosta
8.3 Matti Sarajärven esitys BASA kisan toteuttamisesta kaksipäiväsenä
- Pasi Mattila kertoi Suomen Bassetkerho ry:n koetoimikunnan vastineen
asiasta:
o Taloudelliset vastuut ovat liian suuret. Nykyinen osallistujamäärä ei
täytä kaikkia osallistumispaikkoja eikä tuloja kerry tarpeeksi. Lisäksi
majoitus- ja ruokakustannukset nousevat. Emme usko, että kovin
moni olisi halukas maksamaan yli 100€ osallistumisesta. 2.
Tuomareiden hommaaminen. Yleensä edellisenä viikonloppuna on
ollut dreevereiden SM-ajokoe, jossa on suurin osa tuomareista ollut.
Nykyiseen yhdenpäivän kokeeseen on monesti ollut tuomareiden
hommaaminen haasteellista. 3. Kokeen järjestäjäporukan vähyys.
Nykyiselläänkin on aktiivista porukkaa melkoisen vähän ja kokeen
siirtäminen jäsenyhdistyksille taloudellisten rasitteiden pelossa
tuntuu mahdottomalta. Varteenotettavia jäsenyhdistyksiä on tällä
hetkellä vain yksi. SAJ:llä, SDJ:llä ja Beaglejärjestöllä on
paikallisyhdistykset jokaisessa maakunnassa ja jäseniä sekä
tekijöitä niissä on paljon. Mielestämme asia voidaan ottaa esille
uudestaan sitten, kun koe on täynnä osallistujia ja varasijoilla on
tulijoita.
- Asia meni äänestykseen, ääniä annettiin 20 KYLLÄ ääntä, 136 EI ääntä ja
47 tyhjää ääntä
- Kevätkokous päätti että BASA kisa pysyy yksipäiväisenä
9. Jaetaan kierto- yms. palkinnot
-Palkinnot postitetaan niille jotka eivät olleet paikalla
10.Käsitellään hallituksen esittämät asiat
10.1 Hallitus esittää Suomen Bassetkerho ry:n liittymistä Suomen Dreeverijärjestön jäsenyhdistykseksi.
- Veijo Ahonen esitti eriävän mielipiteen asiasta, jäsenistöä ei ole tiedotettu
asiasta
- Hallitus vetää esityksensä pois ja palaa asiaan syksyllä
11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat
yhdistyskokoukselle
- Käsiteltäviä asioita ei ollut
12. Tuodaan tiedoksi muut asiat, jotka eivät kuitenkaan kuulu yhdistys-

kokoukselle
- Hallitus on päättänyt elvyttää ansiomerkkikäytännön
- Puheenjohtaja kertoi uusista ansiomerkkisäännöistä ja kultainen ja
hopeinen ansiomerkki oli jäsenistön nähtävillä
13. Päätetään kokous
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18
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