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Suomen Shiba ry:n syyskokous 11.12.2022
Aika: 11.12.2022 klo 12.30
Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin tila (Lempääläntie 484, 33880
Lempäälä)

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

○ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

○ Kokouksen sihteerin valitseminen

○ Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen

○ Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

○ Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

○ Kutsu yhdistyksen kokoukseen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen

6. Vuoden 2023 jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaminen

7. Terveystutkimusrahasto gonioskopiatutkimuksiin (pilotti)

Hallituksen esitys: Yhdistys järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa

seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopiatutkimuksiin.

Tarkemmat lisätiedot: liite 1.

8. Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2023

Hallituksen esitys: Vuosijäsen 28e, perhejäsen 10e, pentuejäsen 15e.

Jäsenmaksun noston syynä ovat kasvaneet kustannukset

10. Rahastonhoitajan valinta vuodelle 2023

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa ovat Laura Pyykkö ja Niina Koskinen. Hallituksesta eroa on pyytänyt

Rebecca Saleh, jonka tilalle voidaan valita uusi jäsen.

12. Jalostustoimikunnan uusien jäsenten valinta (toimikausi kaksi vuotta)

Erovuorossa on Riitta Lehto. Toimikunnan koko on enintään kuusi (6) jäsentä, joten

siihen voidaan valita myös yksi uusi jäsen.

13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen
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Liite 1: Hallituksen esitys terveystutkimusrahaston pilotista gonioskopiatutkimuksiin

Suomen Shiba ry järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin
säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopia-tutkimuksiin:

● Avustus on suuruudeltaan 30 euroa per koira.

● Avustusta tulee hakea sähköpostitse tutkimustulosta ja maksukuittia vastaan 2

kuukauden sisällä siitä, kun koira on käynyt tutkimuksessa. Tutkimuksen tulee olla

virallinen eli tulla näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja avustuksen

hakijan tulee antaa yhdistykselle lupa tutkimustuloksen julkaisemiseen nettisivuilla ja

lehdessä.

● Tutkitun koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Sama jäsen voi hakea tukea

maksimissaan kahden omistamansa koiran tutkimuksiin.

● Tutkitun koiran tulee olla iältään tutkimushetkellä vähintään 2 vuotias.

● Avustusta myönnetään 1.1.2023 alkaen vuoden 2023 tehtyihin

gonioskopia-tutkimuksiin niin kauan kuin 600 euron kokonaisbudjetissa on varaa.

Yhdistys tiedottaa Facebookissa, kun tukea on jäljellä enää 4-5 koiralle. Summa

jaetaan lopulta niin, että ensimmäisenä tukea hakeneet sen saavat.

● Pilotin kesto on yksi vuosi, ja sen jatkoa arvioidaan seuraavassa syyskokouksessa.
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