
SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Tanskandoggi ry:n Sääntömääräiseen syyskokoukseen

la 11.10.2014 klo 14.00 (valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.00)
Näätätie 21, 00800 Helsinki. Ajo-ohjeita voi kysyä Kaisalta
puh. 050 - 382 2749, kaisa.westerlund@dlc.fi

Käsiteltävät asiat:
- Sääntömääräiset asiat
- Syyskokoukselle tehdyt esitykset

Tervetuloa!      Johtokunta

Syyskokouskutsun liitteet:
Kokouskutsun esityslista, kokoukselle tehdyt esitykset, valtakirja käytössä 
niillä joilla on perhejäseniä.

Syyskokouksen esityslista
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) ääntenlaskijaa, kaksi (2) 
 pöytäkirjantarkastajaa.
3. Käsitellään johtokunnan tekemä toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
4. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.
5. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, johtokunnan- ja toimikuntien jäsenille maksettavien kulukorvausten 
 yleiset perusteet.
6. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.
7. Johtokunnan puheenjohtajan valinta kolmeksi (3) seuraavaksi vuodeksi. Johtokunnan puheenjohtaja valittiin  
 syyskokouksessa 2013 vuosille 2014 - 2016. 
8. Johtokunnan varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenten valinta vuoden 2015 alusta 
 lukien.
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10.  Kokoukselle tehdyt esitykset:

 10.1.   Yhdistyksen sääntömuutos; Yhdistysrekisteristä säännöt palauteet korjattavaksi joiltain osin  
  kieliopillisin perustein. Korjattavat kohdat käsitellään kokouksessa.

 10.2.   Jalostustoimikunnan esitykset; Jalostusohjesäännön päivittäminen

  10.2.1. Vanhat lonkkakuvaamattomat pakasteurokset 
”Pakastespermaa käytettäessä ei vaadita lonkkakuvaustulosta, mikäli sperma on kerätty talteen ennen PEVISA:n voimaan-
tuloa (v. 2007) ja siitosparilla on lonkkakuvaustulos A B. Kasvattajan tulee toimittaa jalostustoimikunnalle kasvattajan 
tiedossa oleva terveystieto uroksen vanhemmista, sisaruksista ja mahdollisista jälkeläisistä”.
  10.2.2. Sini -musta yhdistelmien 3 sukupolven vaatimus poistetaan
”Sininen – musta väriristeytys hyväksytään jalostustoimikunnassa ”automaattisesti” kunhan yhdistelmä täyttää jalostus-
ohjesäännön vähimmäisvaatimukset. Yhdistelmästä mahdollisesti syntyvät muut värit rekisteröidään EJ rekisteriin”.

 10.3.  Jäsenistöltä tullut esitys; 
  Yhteistyöllä kohti terveempää ja pitkäikäisempää tanskandoggia
Haluamme esittää syyskokoukselle ajatusta yhteisestä suuresta hankkeesta tanskandoggien kasvattajille, omistajille ja 
harrastajille. Hankkeen nimi ja idea on yhteistyöllä kohti terveempää ja pitkäikäisempää tanskandoggia.
Ehdotamme syyskokoukselle, että me STD ry:n jäsenet, hallituksen jäsenet ja jalostustoimikunnan jäsenet sekä kas-
vattajat rupeaisimme yhdessä miettimään, kuinka saisimme tanskandoggien terveysasiat paremmalle tolalle. Kuinka 
saisimme avoimuutta kasvattajien puolesta koiriemme taustoista ja suvuista ja terveystilanteesta, koska täysin tervettä 
sukua ei kumminkaan ole olemassa. 



Suomen Tanskandoggi ry:n varsinaisen / perheenjäsenen perhejäsenenä valtuutan

edustamaan itseäni ja käyttämään äänioikeuttani yhdistyksen 
sääntömääräisessä syyskokouksessa 11.10.2014 klo 14.00

Yhdistyksen sääntöjen kohta 10§
Äänioikeus kokouksessa on kaksi (2) viikkoa ennen kokousta maksaneilla jäsenillä.

Yhdistyskokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä yksi (1) ääni.
Jäsenen äänioikeutta yhdistyskokouksissa voi toinen varsinainen tai perhejäsen käyttää 

siten, että hän oman äänensä lisäksi voi äänestää valtakirjalla kahden (2) varsinaisena tai 
perhejäsenenä olevan perheenjäsenensä äänellä..

Paikka ja aika                                                                                         Allekirjoitus

Yhtenä tärkeänä osana jalostusta pidämme sitä, että myös sydänultra ja selkäkuvaus saataisiin PEVISAn piiriin. Sydänult-
ran lisäys olisi ajankohtainen sitten, kun niitä aletaan lausua Suomen Kennelliitossa.
Esitämme, että johtokunta ja jalostustoimikunta aloittavat työstämään virallisia osioita yhteistyössä Suoman kennelliiton 
kanssa PEVISAN osalta, että saisimme PEVISAn seuraavassa päivityksessä siihen myös sydänultran ja selkäkuvaukset. 
Esitämme myös että sydänultra ja selkäkuvaus lisättäisiin STD Ry:n jalostusohjesääntöön.
Odotamme mielenkiinnolla, kuinka lähdemme tätä hanketta yhdessä työstämään - mahdollisuuksia on monia, mm 
varainkeruuta ja joukkotarkastuksia, joihin me innokkaat jäsenet haluamme ottaa osaa ja kantaa kortemme kekoon 
yhteisen hyvän puolesta.

Yhteistyö terveisin tanskandoggi harrastajat

Taija Kela   Tarja Mäntynen   Satu Eerola   Kristiina Kreula  
Vuokko Jormakka  Mari Niemelä   Pauliina Anttila   Tiina Ylinen
Anna-Maria Saastamoinen Marika Heikkilä   Taina Toivonen   Merja Multas
Ira Penttinen   Anu Aghazarian   Laura Hovikorpi  Joonas Baer
Erja Koivunen   Tuija Nummi   Marjut Juvonen   Nina Puukka
Karolina Kulmala  Miia Hurme

11.  Muut esille tulevat asiat
12.  Kokouksen päättäminen


