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Aika
Paikka

24.4.2019 kello 18.00
Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n toimitila
Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Esitetään hallituksen toimintakertomus
9. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
11. Valitaan vaalitoimikunta ja nimetään sen koollekutsuja
12. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä
13. Hallitus esittää, että päätetään edeltävästi hyväksyä jäseneksi biewerterrieriyhdistys (tarkka
nimi määräytyy myöhemmin), joka mahdollisesti perustetaan vuosikokouksen päätteeksi
käytävässä perustamista käsittelevässä kokouksessa 24.4.2019.
Kennelliitto on vahvistanut, että kyseinen järjestö on Suomen Terrierijärjestö ry:n alainen
yhdistys, mikäli sellainen perustetaan.
14. Hallitus esittää syyskokouksen valtuuttamana, että valitaan edustaja ja varahenkilö Suomen
Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin ja ehdokkaat varamiehineen
valtuustoon
15. Hallitus esittää, että esitellään mahdollisesti saapuneet jalostuksen tavoiteohjelmat sekä
PEVISA-ohjelmat, ja päätetään niiden hyväksymisestä.
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Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen yhteistyössä ko. rodun yhdistyksen
kanssa muokkaamaan hyväksyttyjä jalostuksen tavoiteohjelmia Kennelliiton
Jalostustieteellisen toimikunnan mahdollisesti esittämien ja jalostuksen tavoiteohjelmien
hyväksymistä edellyttämin muutoksin.
16. Hallitus esittää, että käsitellään sääntömuutosesitykset ja päätetään niiden hyväksymisestä:
1. PRH:n sääntömuutoksen korjausehdotukset syyskokouksessa 2018
hyväksyttyihin sääntömuutoksiin
2. Hallituksen lisäesitys SKL - FKK:n edustajien valinnan siirtämisestä
vuosikokouksen esityslistalta hallituksen tekemin seuraavin muutoksin:
a. Poistetaan 16 § kohta 14: Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n kokouksiin ja ehdokkaat varamiehineenvaltuustoon.
b. Lisätään 13§ kohta 11. Valita valtuustonedustaja ja henkilökohtainen
varajäsen Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja
edustaja ja varahenkilö SKL – FKK:n yleiskokoukseen (joka 3.vuosi)
Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen muokkaamaan sääntöjä, mikäli
PRH esittää korjauksia nyt esitettyihin ja hyväksyttyihin sääntömuutoksiin.
17. Käsitellään jäsenten kirjallisesti tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään
kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta
Ei saapuneita esityksiä
18. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.
19. Kokouksen päättäminen

