SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Suomen Bassetkerho ry – Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona
7.11.2012 klo 19.00 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Tuomarinkylänt. 1, 00690 HELSINKI.

PÖYTÄKIRJA
1. Osanottajien toteaminen: todetaan osanottajien määrä erillisestä osanottajaluettelosta,
lasketaan esitetyt valtakirjat ja lasketaan kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä.
Paikalla oli 7 kokousedustajaa ja todettiin 2 valtakirjaa, yhteensä 9 ääntä. Hyväksyttiin
kokouksen esityslista.
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin puheenjohtajaksi Timo Nurmiluoto, sihteeriksi Laura Flander sekä pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seija Helenius ja Mia Piri.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Basset
Bulletinissa 3/2012, joka lähti painosta 3 viikkoa ennen syyskokousta.
4. (Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi)
Hallituksen puheenjohtaja valitaan seuraavan kerran syyskokouksessa 2013.
5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Neljä jäsentä on vuosittain erovuorossa.
Erovuorossa olivat Tuila-Riitta Heino, Sari Karlsson, Sari Romi ja Tia Tuhkala. Uusiksi
jäseniksi kaksivuotiskaudelle ehdotettiin: Sari Karlsson, Tuila-Riitta Heino, Maria Aaltovirta ja
Päivi Mäkinen, jotka kaikki myös valittiin uuden hallituksen jäseniksi.
6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö. Valittiin toiminnantarkastajaksi
yksivuotiskaudelle Seija Helenius ja hänelle varahenkilöksi Sari Romi.
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuonna 2013. Varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12,50 €
8. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
(liitteet)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Liite 1) tekstimuutoksella, joka kohdistuu
kohtaan 3 sääntömääräiset kokoukset. Kohtaan lisätään seuraava lause: Syyskokouksen antaman
valtuutuksen mukaisesti hallitus tutkii mahdollisuuksia muuttaa sääntömääräisten kokousten
ajankohtia ja paikkoja siten, että kokousten osanottajamäärä saataisiin mahdollisimman
suureksi.
Tulo- ja menoarvio (Liite 2) vahvistettiin muutoksin, jossa näyttelytoiminnan tuloja nostettiin
1000 eurosta 6000 euroon, näyttelytoiminnan menoja 1000 eurosta 1600 euroon,
koulutusmenoja 600 eurosta 1200 euroon, kokousmenoja 1000 eurosta 1200 euroon, lehti- ja
internetmenoja 6700 eurosta 7500 euroon, tarvikemyyntimenoja 500 eurosta 900 euroon ja
jäsenmaksutuloja laskettiin 11000 eurosta 8600 euroon. Tulot kokonaisuudessaan 19500 euroa
ja menot 19500 euroa.
9. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle esittämät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää
hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta.
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
10. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
11. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat
yhdistyskokoukselle
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
12. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut
13. Päätetään kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Helsingissä 7.11.2012

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Nurmiluoto, puheenjohtaja

Laura Flander, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Seija Helenius

LIITTEET
Liite 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Liite 2. & Talousarvio vuodelle 2013

Mia Piri

Liite 1.

Suomen Bassetkerho ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
Suomen Bassetkerho–Finlands Bassetklubb ry jatkaa toimintaansa vuonna 2013 rotujärjestönä,
toimien Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubb ry:n jäsenenä sen määrittelemän rotujärjestön
ohjesäännön puitteissa.
1. Yleinen toiminta
Rotujärjestö toimii edustamiensa rotujen harrastajien yhdyssiteenä, edustaa näitä rotuja Suomen
kennelorganisaatiossa, pitää yllä suhteita näiden rotujen kotimaisiin järjestöihin sekä pyrkii
edesauttamaan näiden rotujen harrastusta ja jalostustoimintaa.
2. Jäsenistö
Yhdistys jatkaa vuonna 2013 systemaattista jäsenhankintaa edustamiensa rotujen uusien omistajien
piirissä.
3. Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä
syyskokoukseen, minkä lisäksi tarvittaessa järjestetään muita kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia.
Syyskokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus tutkii mahdollisuuksia muuttaa
sääntömääräisten kokousten ajankohtia ja paikkoja siten, että kokousten osanottajamäärä saataisiin
mahdollisimman suureksi.
4. Näyttelytoiminta
4.1 Yhdistyksen edustamien rotujen erikoisnäyttelyä ei anomuksen katoamisen vuoksi järjestetä
vuonna 2013. Hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää näyttelyn suunniteltuna ajankohtana
vapaamuotoinen basset-teemapäivä.
4.2 Lisäksi yhdistys on tarjoamassa järjestely-yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa
mahdollisissa kauden aikana tapahtuvissa yhteisnäyttelyissä ja näyttelytapahtumissa.
5. Koetoiminta
5.1 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan jälkikokeita, joista yksi on kerhon rotumestaruuskoe.
5.2 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Basset Cup -kilpailu sekä vuosittainen bassettien SMajokoe.
5.3 Järjestetään jälki- ja ajoharjoituspäiviä alueellisen tarpeen mukaisesti.
5.4 Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään kokeita ja koulutuspäiviä ja edistetään olemassa
olevien jäsenyhdistysten toimintaa sekä uusien alueellisten jäsenyhdistysten syntymistä.
5.5 Pyritään koetoimikunnan ja jalostustoimikunnan yhteistyönä kehittämään kerhon alaisten
koirarotujen taipumusta mittaavia koesääntöjä sekä niihin liittyvää tuomarikoulutusta ja
järjestelykäytäntöjä.
5.6 Pyritään tukemaan henkilöitä ja paikallisia kerhoja järjestämään erilaisia kokeita koirien
metsästysominaisuuksien ja rohkeuden mittaukseen, esim. karhunhaukkutaipumuskokeita.
5.7 Pyritään lisäämään yhteistyötä veljesjärjestöjen kanssa, kehittämään pohjoismaista yhteistyötä
koetoiminnan alalla sekä edistämään yhteispohjoismaisten koesääntöjen syntymistä.
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6. Koulutustoiminta
6.1 Toimikauden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkomuototuomareiden
koulutustilaisuuksia.
7. Jalostustoiminta
7.1 Annetaan jäsenistölle jalostusneuvontaa yhdistyksen jalostusohjesäännön puitteissa.
7.2 Pyritään lisäämään jalostusasioita koskevaa yhteistyötä koko Suomen ja koko Euroopan
alueella.
7.3 Jatketaan yhdistyksen edustamien rotujen terveydentilaa koskevaa kartoitusta.
8. Julkaisutoiminta
8.1 Basset Bulletin -lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
8.2 Internet-sivujen päivittämistä ja ylläpitoa tehostetaan, jotta voidaan vastata nykyaikaisten
viestintäkäytäntöjen edellyttämiin uusiin ajankohtaisuushaasteisiin.
9. Talous
Yhdistys pyrkii vuoden 2013 aikana tehostamaan varojen keräystä ja olemassa olevien varojen
käyttöä toimintansa rahoittamiseksi entisessä laajuudessaan.
10. Muu toiminta
10.1 Pyritään järjestämään vapaamuotoisia tapahtumia keväällä ja syksyllä paikallisten yhdistysten
ja alueyhdyshenkilöiden avustuksella.
10.2 Kerho harjoittaa edustamiensa rotujen ns. rescue-toimintaa.
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