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Talousarvio  
vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Suomen Bassetkerho–Finlands Bassetklubb 
ry jatkaa toimintaansa vuonna 2012 rotujär-
jestönä, toimien Suomen Kennelliitto - Fins-
ka Kennelklubb ry:n jäsenenä sen määrittele-
män rotujärjestön ohjesäännön puitteissa.

1. Yleinen toiminta
Rotujärjestö toimii edustamiensa rotujen 
harrastajien yhdyssiteenä, edustaa näitä ro-
tuja Suomen kennelorganisaatiossa, pitää yllä 
suhteita näiden rotujen kotimaisiin järjestöi-
hin sekä pyrkii edesauttamaan näiden rotujen 
harrastusta jajalostustoimintaa.

2. Jäsenistö
Yhdistys jatkaa vuonna 2012 systemaattista 
jäsenhankintaa edustamiensa rotujen uusien 
omistajien piirissä.

3. Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin koko-
uksiin keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä 
syyskokoukseen, minkä lisäksi tarvittaessa jär-
jestetään kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia.

4. Näyttelytoiminta
4.1 Yhdistyksen edustamien rotujen erikois-
näyttely järjestetään lauantaina 25.8.2012 
Tammelassa.

4.2 Lisäksi yhdistys on mukana järjestämässä 
joka toinen vuosi pidettävää kaikkien rotujen 
Let’s Go näyttelyä. 

5. Koetoiminta
5.1 Järjestetään kolme jälkikoetta, joista yksi 
kerhon rotumestaruuskoe.

5.2 Toimintakauden aikana järjestetään Bas-
set Cup -kilpailu sekä kerhon SM-ajokoe.

5.3 Järjestetään jälki- ja ajoharjoituspäivät 
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

5.4 Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestä-
mään kokeita ja koulutuspäiviä.

5.5 Pyritään yhdessä jalostustoimikunnan 
kanssa luomaan kerhon alaisille koiraroduille 
taipumusta mittaavat koesäännöt sekä niihin 
liittyvät tuomarikoulutus sekä järjestelykäy-
tännöt .

5.6 Pyritään tukemaan henkilöitä järjestä-
mään erilaisia kokeita koirien metsästyso-
minaisuuksien sekä rohkeuden mittaukseen, 
esim. karhunhaukkutaipumuskokeita.

5.7 Pyritään saamaan järjestäjiä kaikille ko-
keille ja tapahtumille.

5.8 Pyritään lisäämään Pohjoismaista yhteis-
työtä koetoiminnan puitteissa.

6. Koulutustoiminta
6.1 Toimikauden aikana tullaan järjestämään 
kaksi ulkomuototuomareiden koulutustilai-
suutta.

7. Jalostustoiminta
7.1 Jalostusneuvonnan antaminen yhdistyk-
sen jalostusohjesäännön puitteissa.

7.2 Pyritään lisäämään Euroopan yhteistyötä 
jalostusasioiden puitteissa.

7.3 Pyritään kartoittamaan rotujen tervey-
dentilaa.

7.4 Puuttuvat JTO:t valmiiksi.

8. Julkaisutoiminta
8.1 Basset Bulletin -lehden julkaiseminen nel-
jä kertaa vuodessa.

8.2 Internet sivujen päivittäminen ja ylläpito.

8.3 Pyritään julkaisemaan vuosikirjat.

9. Talous
Yhdistys pyrkii vuoden 2012 aikana tehosta-
maan varainkeräystä toimintansa rahoittami-
seksi entisessä laajuudessaan.

10. Muu toiminta
10.1 Pyritään järjestämään vapaamuotoisia 
tapahtumia keväällä ja syksyllä alueyhdys-
henkilöiden avustuksella (esim. kävelypäivä, 
trimmauskurssi yms.).

10.2 Bassetkerho harjoittaa edustamiensa ro-
tujen ns. rescue-toimintaa.

10.3 Pyritään osallistumaan erämessuille ro-
tuinfopisteellä.

 Tulot Menot 
Näyttely   
Näyttelytoiminta  4500 7000 
   
Koe   
Koetoiminta 2200 5000 
Koulutus  800 
Kokouskulut  400 
   
Jalostustoimikunta  3000 
Näyttelytuomarikoulutus  1000 
   
Hallinto   
Kokoukset   1000 
Pankkimenot  100 
Pentuvälitys 
ja rescue-toiminta  300 
Toimintamääräraha 200  
   
Muut   
Lehti ja Internet 1000 6700 
Rotutiedotus (lehdet ym.)  300 
Tarvikemyynti 250 650 
Jäsenmaksut 11000  
Sekalaiset tulot 100  
   
Toiminta-avustus 
(alueyhteyshenkilöiden)  900 
   
Summa 19250 27150 
  
  -7900




