BULLMASTIFFIT JA MASTIFFIT ry
Syyskokous
Aika: 28.9.2019 klo 12.00 (valtakirjojen tarkistus 11.30 alkaen)
Paikka: Lohjan ABC-aseman kokoustila, Hossanmäentie 1 Lohja
Puoli tuntia ennen kokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat
Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat ja äänioikeus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2020
Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 12§ noudattaen
Valitaan jäsenlehden päätoimittaja vuodelle 2020
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 2020
2018 syyskokouksen ehdotus korotuksesta perusteluineen: Jäsenmaksua on viimeksi päätetty korottaa 1.1.2016 alkaen. Keskustellaan perusteluista korotusesitykselle: Kustannusten nousu, toive värillisestä jäsenlehdestä ja jäsentilaisuuksien järjestämisestä, kuten kasvattajapäivät tms.  
Päätetään yhdistyksen ehdokkaasta ja varaehdokkaasta Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n valtuuston jäseniksi sekä muihin tarvittaviin edustuksiin
Erikoisnäyttelyt 2019,2020 ja 2021
Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset
Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset
Marinka Ashworthin aloite:
Ehdotus1.

Vuoden voitokkain kisassa kilpailisivat myös yhdistyksen pennut. Mukaan laskettaisi vain kotimaiset näyttelyt (rajoittamatta lukumäärää) koska ne näkyvät Koiranetissä ja helppo sieltä tarkistaa. Pisteytys riippuisi näyttelyssä olleesta pentumäärästä riippumatta näyttelytyypistä mutta pisteitä kertyisi vain ROP ja VSP pennuille. Erikoisnäyttelystä saadut pisteet olisivat myös 1.5 kertaiset. Yhdistyksen kaikki pennut kilpailisivat 'vuoden voitokkain pentu' tittelistä ja loppukisassa palkittaisiin kolme eniten pisteitä saanutta pentua, sukupuolesta ja rodusta riippumatta. Palkinto voisi olla jo kovin suosittu ruusuke kuten aikuisillakin, koiran nimellä ja sijalla varustettuna.
Pisteytys voisi olla esim;
1  pentu kehässä -----> ROP 2p
2 pentua kehässä ----> ROP 3p VSP 2p
3-5 pentua kehässä -->ROP 4p VSP 3
yli 5 pentua kehässä ->ROP 5p VSP 4p
Ryhmäsijoituksesta 2 lisäpistettä  ja BIS sijasta 3 lisäpistettä, riippumatta sijasta.

Ehdotus 2.

Vuoden näyttelykoiran pisteiden laskuun ehdotan mukaan laskettavaksi edelleen kuusi (6) näyttelyä mutta vain yksi (1) saisi olla ulkomainen näyttely.
Perusteluni tähän on se että kyseessä on kuitenkin Suomen voitokkain kilpailu ja monessa yhdistyksessä ei sallita ollenkaan mukaan laskettavaksi ulkomaisia näyttelyitä. Tällä mielestäni myös näytteilleasettajat olisivat tasavertaisemmassa asemassa.

	Vuoden Voitokkain-kisan säännöistä vastaa hallitus (kisan säännöt www.mastiffit.com), mutta se ottaa vastaan jäsenistön ehdotuksia niihin liittyen.
Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, mutta ei päätetä

Kokouksen päättäminen


VALTAKIRJA

_______________________________________________
Minä (Nimi ja kotipaikka)


_____________________________________
Valtuutan (Nimi ja kotipaikka)

Edustamaan itseäni Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n syyskokouksessa 28.9.2019




