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PÖYTÄKIRJA
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
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1.
2.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, Maija Mäki, avasi kokouksen klo. 14.07
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Mäki, sihteeriksi Merja Varjotie sekä pöytäkirjantarkastajiksi Wilma Puroila ja Seija
Tuohilampi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsu julkaistiin PON-info –lehdessä nro. 1/2017, joka ilmestyi viikolla 8, sekä
yhdistyksen internetsivuilla, www.pon.fi, samaan aikaan. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Lista läsnäolijoista pöytäkirjan
liitteenä 1.
4. Maija Mäki esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen. Huomattiin, että toimintakertomuksessa on merkitty virheellisesti
rallytoko-kokeet toko-kokeiksi. Lisäksi toimintakertomuksesta puuttuu osallistuminen TOKO-SM –joukkuekilpailuun yhdistyksen
edustajana. Muutosten jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Teijo Viljanen esitteli hallituksen selostuksen varainhoidosta sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Päätettiin
yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallitukselle.
6. Maija Mäki esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Todettiin, että kesällä järjestettävää rallytokokoetta, jonka järjestämispäivämäärää ei vielä ole päätetty, ei haluta järjestettävän samaan aikaan erikoisnäyttelyn kanssa.
Päätettiin myös lisätä toimintasuunnitelmaan maininta varainkeruusta yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuotta ja terveystutkimuksia
varten. Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma muutosten jälkeen.
7. Teijo Viljanen esitteli hallituksen laatiman talousarvion. Todettiin, että vuoden 2017 katselmuksen tappio on katettava
järjestettävillä kokeilla, joista odotetaan hyvää tuottoa. PON-INFO -lehden budjetti on kasvanut ja jäsenmäärä laskenut, joten
myöskään lehden rahoittaminen pelkillä jäsenmaksuilla ei välttämättä enää onnistu. Jäsenkyselyn tuloksista on käynyt ilmi, että
lehti on tärkeä tiedotuskanava. Lehden rahoittamisen painoarvo on siis korkea. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen
laatima talousarvio kuluneelle vuodelle.
8. Hyväksyttiin yksimielisesti Polski Owczarek Nizinny -rodun Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)
ajalle 1.1.2018 –31.12.2022. Ohjelman sisältö: Siitokseen käytettävien koirien on oltava lonkkakuvattuja. Tutkimustulos ei
vaikuta rekisteröintiin.
9. Hyväksyttiin yksimielisesti Polski Owczarek Nizinny -rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ajalle 1.1.2018-31.12.2022.
Ohjelma pöytäkirjan liitteenä 2.
10. Kokoukselle ei esitetty muita asioita
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45.
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Lisäksi kevätkokouksen ulkopuolella keskusteltiin seuraavista asioista:




Sovittiin, että mikäli kevään TOKO-koulutus ei tule täyteen omasta porukasta, myydään paikkoja ulkopuolisille.
Keskusteltiin kasvattaja/kerhopäivän ohjelmasta. Ehdotuksina esitettiin koirahieronta-luentoa ja Smartdog-testiin
perehtymistä.
Käytiin läpi jäsenkyselyn tuloksia.

