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KOKOUSKUTSU

Pinserit ry vuosikokous pidetään väliaikaisen lain nojalla ja viranomaisten koronaohjeita noudattaen 27.2.2021
klo 14 Harjumaan Riistamajalla, Mainuntie 2, Harjumaa (Mikkeli).

Kokoukseen voi osallistua postitse tai taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä (myös etäyhteydellä osallistumisen) on
ennakkoilmoittautuminen viimeistään 20.2.2021. Kokoukseen ei pitäisi tulla fyysisesti COVID-2019 tilanteen
vuoksi, noudatamme AVIn ohjeita.

ESITYSLISTA

1.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden
valitseminen.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.    Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä siihen perustuva selostus taloudellisesta
asemasta.
4.    Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5.    Valitaan edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokouksiin ja valtuustoon sekä muihin tarvittaviin
tehtäviin.

6.    Muut hallituksen esittämät asiat (jäsenten esittämiä asioita ei ole)

6.1 Yhdistyksen sääntöihin lisättäväksi yhdistyskokouksen etäosallistumisen salliva sääntö
(sinisellä sivulla 2)

6.2 JTO – jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026

6.3 Rodun PEVISA vuosille 2022-2026

7. Kokouksen päätös

Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä
päätöstä kyseisessä kokouksessa.

ENNAKKO-OSALLISTUMINEN ja ennakkoilmoittautuminen on tehtävä 20.2.2021 mennessä, ilmoita nimi,
osoite ja sähköpostiosoitteesi sähköpostilla sihteerille marianne.pihlava@gmail.com tai postitse Pinserit ry,
Pajulantie 107B, 51450 Pajulankylä. Äänestys ennakkomateriaalin kautta tai kokouksen aikana Teamsissa
”käden nostolla”. Nimetyt valtakirjat toimitettava sähköisesti tai postitse 20.2. mennessä (postileima).

□     postitse, äänestysmateriaali liitteenä, palautus sähköpostilla tai kirjeessä (allekirjoita)

□      etäyhteydellä reaaliaikaisena pidettävään kokoukseen sovelluksella Microsoft Teams

□     paikan päällä, ei toivottavaa (koronaohjeet voivat muuttua ja estää fyysisen osallistumisen).
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ÄÄNESTYSMATERIAALI ennakko-osallistuminen; LIITTEET YHDISTYKSEN KOTISIVUILLA www.pinserit.fi.

Vuoden 2021 jäsenmaksun maksanut jäsen voi osallistua kokoukseen myös postitse eli palauta oheinen
äänestysmateriaali sähköpostilla tai paperilla postitse. Muista päiväys ja allekirjoitus sekä nimen selvennös.

Äänestys esityslistan kohdassa 4.

 (liite 1 toimintakertomus, liite 2 tilinpäätös, liite 3 toiminnantarkastajien lausunto)

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

□     kyllä □      ei

Äänestys esityslistan kohdassa 5.

SKL:n yleiskokouksen ja valtuuston edustajat vuosiksi 2020-2022 on valittu aikaisemmassa kevätkokouksessa ja he ovat
Liisa Lehtonen ja varajäsen Anne Itäsaari. Tältä osin äänestystä ei toteuteta.

Hallituksen ehdotus: Muihin tarvittaviin tehtäviin valitaan yhdistystä edustamaan puheenjohtaja Auli Haapiainen-
Liikanen ja varamiehenä varapuheenjohtaja Tiia-Maria Kesti.

□     kyllä □      ei

Äänestys esityslistan kohdassa 6.1.

Hallitus esittää Pinserit ry:n voimassaoleviin sääntöihin lisättäväksi yhdistyskokouksen etäosallistumisen sallivan
säännön oheisen esityksen mukaisesti (sinisellä):

8    YHDISTYSKOKOUKSET
Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisesta. Etäosallistuminen voi tapahtua
ennen kokousta tai kokouksen aikana. Etäosallistumien voidaan tehdä postitse, tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus päättää äänestystavasta ja voi järjestää erillisiä
äänestystilaisuuksia.

□     kyllä □      ei

Äänestys esityslistan kohdassa 6.2

(liite 4 JTO)

Hallitus esittää Pinserit ry:n jalostuksentavoiteohjelman hyväksymistä vuosille 2022-2026.

□     kyllä (hallituksen ja jaltmk ehdotus) □      ei
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Äänestys esityslistan kohdassa 6.3

Hallitus esittää Pinserit ry:n PEVISA ohjelmaksi vuosille 2022-2026

A) Lonkkalausunto on oltava voimassa ennen astutusta.

□     kyllä (hallituksen ja jaltmk ehdotus) □      ei

B) Silmätutkimuslausunto on oltava voimassa ennen astutusta.

□     kyllä  (hallituksen ja jaltmk ehdotus) □      ei

□ Voimassaoloaika on 24 kk.   (hallituksen ja jalostustoimikunnan ehdotus)

□ Voimassaoloaika on 18 kk.

□ Voimassaoloaika on 12 kk.

C) Suomen Kennelliiton toistaiseksi voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva
poikkeuslupa: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA tutkimustuloksia.

□     kyllä (halituksen ja jaltmk ehdotus) □      ei

(Pinserien voimassa oleva PEVISA vuosille 2017-2021 on ”Lonkkalausunto on oltava voimassa ennen astutusta.
Silmälausunto on oltava voimassa ennen astutusta Voimassaoloaika 12 kk.”)

____/_____.2021               __________________________________________________

allekirjoitus ja nimenselvennös


