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SUOMEN WELSH CORGI SEURA ry –    ESITYSLISTA 

FINSKA WELSH CORGI SÄLLSKAPET rf    

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
lauantaina 25.3.2017 klo 13:00  

1 Kokouksen avaus 

2  Kokouksen järjestäytyminen 
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
- Valitaan kokoukselle sihteeri  
- Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
- Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4 Kokouksen esityslistan vahvistaminen 

5 Jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2016 ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2017 

6 Esitetään vuodelta 2016 yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toimin-
nantarkastajan lausunto 

7 Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta 

8 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle 

9 Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle sekä hallituksen varajäsenet 

10 Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja sekä tälle varatarkastaja tarkasta-
maan tulevan toimintavuoden tilejä 

11 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä jäsen- ja 
kirjoittautumismaksujen suuruus tulevalle toimintavuodelle (2018). 

  
  
12 Vuosikokoukselle käsiteltäväksi esitetyt asiat 

o Jalostustoimikunnan tilannekatsaus PEVISAn osalta  

o Jalostustoimikunnan esitys welsh corgi cardiganin PEVISA-ohjelman jatku-
misesta vuosille 2018-2022. Esitetään hyväksyttäväksi welsh corgi cardi-
ganien PEVISA-ohjelman jatkuminen vuosille 2018-2022 seuraavasti: ”Pen-
tujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärku-
vauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, 
joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai RD:n asteita 2-3 
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu MRD tai 
PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. 
Lisäksi rodulle hyväksytään seuraava rotukohtainen erityisehto: nartun 
pitää astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen ja uroksen vähintään 12 
kk ikäinen.” 
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o Jalostustoimikunnan esitys welsh corgi pembroken PEVISA-ohjelman 
jatkumisesta vuosille 2018-2022. Esitetään hyväksyttäväksi welsh corgi 
pembroken PEVISA-ohjelman jatkuminen vuosille 2018-2022 seuraavasti: 
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja 
kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastus-
lausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai RD:n 
asteita 2-3 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on 
todettu MRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen 
koiran kanssa. Lisäksi rodulle hyväksytään seuraava rotukohtainen erityise-
hto: nartun pitää astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen ja uroksen 
vähintään 12 kk ikäinen.” 

o Hallituksen esitys Corgiset Extran muuttaminen sähköiseksi versioksi 

o Ritva Välimäen ja Johanna Mecklinin pyyntö: Puheenjohtajan ja Hallituksen 
toiminta. Keskustelu siitä, onko usean jäsenen allekirjoittama ja lähettämä 
selvitys-/toimenpidepyyntö epäasiallisesta käyttäytymisestä seuran yl-
läpitämällä facebooksivustolla(koskien Erikoisnäyttelyä 2016) käsitelty 
asianmukaisella yhdistyslain ja asetusten edellyttämällä, jäsenistöä tasa-
puolisesti kohtelevalla tavalla?  

13 Käsitellään muut asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä  
  
14 Kokouksen päättäminen


