Suomen Amerikanakita Ry

Kevätkokouskutsu
3.3.2021

Aika: 21.3.2021 klo. 15-18.30
Paikka: ETÄKOKOUS, kutsulinkin ja jäsenyyden tarkistuksen takia kokoukseen tulee ilmoittautua
etukäteen hyvissä ajoin viimeistään kuitenkin 17.3.2021 mennessä
jasensihteeri@amerikanakita.fi

ESITYSLISTA
1.

Avataan kokous

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen esityslista

5.

Todetaan a) kokouksen osanottajat, b) äänioikeutetut osanottajat

6.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

8.

Valitaan yksi hallituksen jäsen eronneen Piia Salo-Hätösen tilalle

9.

Käsitellään Maija Nurmisen ero tehtävistään rahastonhoitajana sekä jäsensihteerinä ja valitaan jatkaja
tehtäviin vuodelle 2021

10. Palkitaan vuoden 2020 voitokkaimmat. Vuoden voitokkain narttupentu Sisika, Vuoden voitokkain urospentu
Inuline Looking Back, Vuoden voitokkain veteraaninarttu Inuline Bad Bet Jackpot, Vuoden voitokkain uros
Kowhai Zenzei For Zorro, Vuoden voitokkain narttu Davalyan Novaya Krasnaya Dinastiya, Vuoden voitokkain
kasvattaja kennel Snowstory's, Vuoden mejä-koira Iso Karhu Josefiina ja Vuoden touho Memorylane Beverly
Hill-Billie
Pokaalit postitetaan voittajille!
11. Touho-kisan sääntöjen päivitys, hallitus ehdottaa, että säännöt tulevat voimaan jo vuoden 2021 kisaan.
Muutosehdotus: Vuoden Touho-kilpailun säännöt
Vuoden Touho –kilpailuun voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen amerikanakitansa kanssa. Lomakkeet
tulostetaan netistä ja täytetään vuodenmittaan eri tapahtumissa ja –kursseilla käyden. Lomakkeet
toimitetaan pisteiden laskijalle vuoden loppuun mennessä. Pisteen saa jokaisesta eri kurssista, kokeesta,
match showsta tai muusta yhteisestä treeni- tai harrastustapahtumasta, jossa on ollut ja josta on merkintä
lomakkeella. Lajeina voi olla mm. Rallytoko, kaverikoiratoiminta, tottelevaisuus, nosework yms. Harrastuksiin
lasketaan laji, jossa on kouluttaja, tai sitä varten käytävä kurssi/treeni. Tähän ei lueta erikseen pisteytettyjä
Mejää ja näyttelyitä. Touhokilpailuun ei myöskään lasketa lihashuoltoa tai muuta kuntoutusta/liikuntaa.

Jatkossa Touhokisan pisteiden laskemista varten rajataan lomakkeiden määrä maksimissaan 3 kpl/koirakko.
Mikäli kaksi koiraa saa tasapisteet, voittaa Vuoden Touho-tittelin se, jolla on monipuolisempi lajikirjo.
Lomake palautetaan vuoden lopussa (31.12.202x) pisteiden laskijalle sähköpostitse (skannattuna/kuvattuna)
tai postitse, postileima 31.12.202x hyväksytään! Tämä takaraja on ehdoton, jonka jälkeen palautettuja
pistelomakkeita ei enää oteta huomioon. Toimithan ajoissa!!
TOUHON PISTEYTYS:
-Yleisesti kaikenlaiset koulutukset ja kurssit, joissa ohjausta, 1 kerta = 1 piste
-Treenit, jotka tehdään porukassa, 1 kerta = 1 piste
-Kaikki muut kisat, pl. mejä ja näyttelyt, 1 kerta = 1 piste
Pääperiaate on, että Touho-pisteen arvoinen suoritus on silloin, kun tapahtumassa tai kurssilla on vetäjä
ja/tai muita osallistujia/treeniporukka.

12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

