SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen Tanskandoggi ry:n Sääntömääräiseen syyskokoukseen
la 17.11.2018 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, valtakirja.
Syyskokouksen esityslista
1.
Kokouksen avaus.
2.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3.
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan sekä vähintään kahden ääntenlaskijan
valitseminen.
4.
Esityslistan hyväksyminen.
5.
Seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen.
6.
Yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten määrääminen.
7.
Hallituksen seuraavan toimintavuoden (v. 2019) toimintasuunnitelman ja talousarvion esittelyt.
8.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen (v. 2019)
9.
Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Johtokunnan puheenjohtaja valittiin syyskokouksessa 2016 vuosille 2017 - 2019.
10.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle, vuoden 2019 alusta lukien.
11.
Vähintään yhden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valitseminen.
12.

Muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
STD Ry:n Jalostustoimikunnan valmistelema esitys syyskokoukselle 2018
Suomen Tanskandoggi Ry:n jalostustoimikunta järjesti keskustelutilaisuuden Seinäjoella 21.7.2018. Aiheena sydänultran saaminen ensi kesänä Pevisaan, syyskokoukselle tehtävän esityksen tiimoilta.
Keskustelun myötä valmistelimme hallituksen pyynnöstä esityksen rotujärjestön syyskokoukselle, että tanskandoggien Pevisaohjelmaan otetaan mukaan Kennelliiton sydäntyöryhmän suosituksen mukaisesti sydänultra, sisältäen siihen kuuluvan sydänkuuntelun ja 5 min EKG:n (sydänfilmi). Tavoitteena on, että sydänultra saadaan Pevisa-ohjelmaan jo 1.7.2019. Tutkimus on voimassa 12 kk. Alaikäraja on 18 kk (sama kuin lonkka- ja kyynärniveltutkimuksilla). Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä
sydänsairaudesta, eikä avointa tulosta DCM:n, eikä muiden sydänsairauksien osalta hyväksytä.
Ulkomaisten koirien (ulkomaiset astutukset, tuontisperma) sydänultratulokset hyväksytään, edellyttäen, että tutkimuksen on
suorittanut eläinlääkäri, koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä ja tuloksessa näkyy terve/sairas DCM:n osalta. Näin ollen ulkomaisille koirille ei tarvitse hakea poikkeuslupaa.
Mikäli ulkomaisella uroksella ei ole sydänultratulosta, olisi voimassa ns. automaattinen poikkeuslupa 2 pentueeseen, jonka jälkeen, mikäli urosta vielä halutaan käyttää, tulee kasvattajan hakea siihen poikkeuslupa, kuten Kennelliiton sydäntyöryhmä suositteli. Pakastesperman osalta Kennelliiton nykyinen koirarekisteriohje linjaa, että spermaa voi käyttää, jos se täyttää sen keräyshetkellä voimassa olleen PEVISA-ohjelman sekä Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräykset. Eli ennen tämän sydänultra lisäyksen
voimaantuloa kerätystä pakasteesta ei vaadita urokselta ultratulosta.
13.

Jäsenten syyskuun 15. päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät aloitteet.
Marjo Tapion esitys syyskokoukselle 2018.
Täten esitän, että Suomen Tanskandoggi yhdistys toimii Pohjoismaissa ja Euroopassa edelläkävijänä ohjeistaen tuomareita, että
merlen saa palkita kuten muutkin värit.
Nykyisen EuDDC;n ohjeistuksen: ” korkeintaan EH”
Suomen Tanskandoggi yhdistys ohjeistaisi tuomareita:
”Merlen saa suomessa palkita kuten muutkin värit, värin itsensä alentamatta palkintosijaa niin laatu- tai kilpailu arvostelussakaan”
On jo lähtökohtaisesti väärin, että hyväksytyn värin palkitsemista voidaan rajoittaa. Toisekseen, nyt myös USA on hyväksynyt
merlen viralliseksi väriksi, ilman rajoitteita palkitsemisessa.
Myös EuDDC;n omat säännöt tämän sallivat; Article 2: Basic Rules. 2.1 The sovereignty of members is unequivocal hence only
recommendations can be forwarded by the EuDDC. Each member is free to take its own decisions. Membership does not entail any
opligation. Suomeksi; ” jokainen jäsen on vapaa tekemään omat päätöksensä. Jäsenyys ei sisällä mitään pakotteita.”
14.
15.

Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat, joista voidaan keskustella mutta ei tehdä päätöksiä.
Kokouksen päättäminen.

Valtuutan
edustamaan itseäni ja käyttämään äänioikeuttani yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa 17.11.2018 klo 14.00
Yhdistyksen sääntöjen kohta 8 §
Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus.
Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole maksanut
erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
Jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa voi toinen varsinainen, perhe- tai kunniajäsen käyttää siten,
että hän oman äänensä lisäksi voi äänestää valtakirjalla enintään kahden jäsenen äänellä.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

