VUOSIKOKOUSKUTSU
Saksanseisojakerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kauhavalla sunnuntaina 23.4.2017
alkaen klo 13:00. Vuosikokouspaikkana toimii Härmän kuntokeskus, Vaasantie 22, 62375
Ylihärmä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja lisäksi:
-

Sanna Aallon ja Päivi Reimanin esitys Saksanseisojakerho ry:n sääntöjen muuttamiseksi

-

Heikki Pölläsen esitys Saksanseisojakerho ry:n sääntöjen muuttamiseksi

-

Saksanseisojakerho ry:n kasvattajataulujen uudistetut säännöt

-

Muutosesitys stabijhounin voimassaolevaan PEVISA-ohjelmaan. Jalostustoimikunta esittää
stabijhounin PEVISA-ohjelmaa muutettavaksi. Stabijhounin voimassaoleva PEVISAohjelma kaudelle 1.1.2017-31.12.2020:
o Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.
o Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen,
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Yllä mainituin osin PEVISA-ohjelmaa esitetään jatkettavaksi sellaisenaan kauden loppuun
31.12.2020 saakka.
Kaudelle 1.1.2018-31.12.2020 stabijhounin PEVISA-ohjelmaan esitetään lisättäväksi:
o Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla kyynärkuvauslausunto ja että
rekisteröinnin raja-arvo on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että
kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran
kanssa.
o Ulkomaisen uroksen käyttöä varten on pysyvä poikkeuslupa, joka koskee ulkomailla
tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen sperman käyttöä.

-

Muutosesitys bretonin voimassaolevaan PEVISA - ohjelmaan. Jalostustoimikunta esittää
bretonin PEVISA-ohjelmaa muutettavaksi. Bretonin voimassaoleva PEVISA-ohjelma
kaudelle 1.1.2016-31.12.2020:
o Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.
o Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen
koiran kanssa.
o Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla silmätarkastuslausunto, joka ei saa
astutushetkellä olla 24 kuukautta vanhempi. Ei jalostuksesta poissulkevia
silmäsairauksia.
o Ulkomaisen uroksen käyttöä varten on pysyvä poikkeuslupa, jonka mukaan
silmätarkastuslausunto ei ole pentujen rekisteröinnin ehtona. Poikkeuslupa koskee
ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen sperman käyttöä.
o Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 36 pentua. Viimeinen
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
o Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden
DNA-testi.

Yllä mainituin osin PEVISA-ohjelmaa esitetään jatkettavaksi sellaisenaan kauden
loppuun 31.12.2020 saakka.
Kaudelle 1.1.2018-31.12.2020 bretonin PEVISA-ohjelmaan esitetään lisättäväksi:
o Koiralla tulee ennen toista astutusta olla vähintään 3. palkinto KAER-, KAKE-,
KAME- tai KATU-kokeesta. Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos
hyväksytään rotujärjestön lausunnon pohjalta.

________________________________________________________________________________
Roturyhmien kokoukset pidetään vuosikokouspaikalla su 23.4.2017 klo 10:00. Roturyhmien
kokouksissa käsitellään:
- Rotujen ajankohtaiskatsaus
- Terveystilanne
- Valmistellaan henkilövalinnat
- Muut asiat

Hallitus

Henkilövalintoihin tiedoksi:

Hallituksesta erovuorossa Arto Aro (käytettävissä) ja Pasi Putkonen (käytettävissä) sekä
varajäsenet Sanna Aalto ja Hannu Liedes.
Jalostusneuvojista erovuorossa Joanna Reimari (lkss, ei käytettävissä), Markku Viitala (kkss,
käytettävissä), Päivi Reiman (bretoni, käytettävissä), Miia Salo (pienrodut, käytettävissä)

KIERTOPALKINTOASIAT:
Vuosikokouksessa jaettavat kiertopalkinnot on toimitettava ennen vuosikokousta viim. 31.3.2017
mennessä sihteerille tai tiedotettava sihteerille miten aikoo toimittaa kiertopalkinnot
vuosikokouspaikalle!
HUONEVARAUKSET JA RUOKAILUT:
Huonevaraukset tehdään suoraan hotellille, Härmän kuntokeskus puh. 06-4831 111 tai
myynti@harmankuntokeskus.fi
Huoneen hinta on 65€/hlö/vrk kahden hengen huoneessa (sis. aamiaisen ja kylpylän käytön)
Buffet- lounas ja – päivällinen: hinta majoittuville 14€/ruokailu ja muille 21€/ruokailu.

