
 
Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika: Sunnuntai 4.3.2018 klo 13.00  
Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00  
Paikka: Ratinan Stadion, alakerran kahvio  
Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere  
 
Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 31.12.2017 
mennessä.  

 
 
ESITYSLISTA  
 
1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.  

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.  

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille ja muille tilivelvollisille.  

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi.  

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.  

- Erovuorossa: puheenjohtaja, jalostustoimikunnan vetäjä, koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä ja julkaisutoimikunnan 
vetäjä 

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.  

10. Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: 9§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, jolta hän on jättänyt 
jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäseneksi voi päästä jälleen hakemalla jäsenyyttä hallitukselta. Tästä syystä erotetulla 
jäsenellä ei ole valitusoikeutta. SBY:n hallitus ehdottaa muutosta seuraavasti: hallitus katsoo jäsenen eronneeksi 
yhdistyksestä 1.6. alkaen sinä kalenterivuotena, jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.  
 
11. Hallituksen ehdotus jäsenistölle: Suomen Bokseriyhdistys ry. sitoutuu yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön, jolla pyritään 
parantamaan rotuamme kokonaisvaltaisesti, mutta etenkin terveydellisesti. Tämä edellyttää esim. osallistumista vuosittaisiin 
seminaareihin ja yhteispohjoismaisiin projekteihin. 

12. Yhdistyksen varaston tulevaisuus 
 
13. Hallitus ehdottaa, että pääyhdistyksen hallituksen sekä alaosastojen johtokuntien jäsenille voidaan antaa joitain etuja. 
Mahdolliset edut päättää jäsenistö vuosikokouksessa. 
 
14. Näyttelytoimikunnan sääntömuutosehdotukset: 
 14.1. KlubSieger näyttelyn säännöistä poistetaan kohta ”tuomarit arvotaan näyttelyaamuna”. (Koska 
saksalainen tuomari on aina toisena, voisi koirat jakaa, niin että saksalainen Körmaster tuomari arvostelee Klubsieger luokat 
(avo, käyttö, valio ja veteraaniluokat) ja esim. toiseksi tuomariksi lähempää kutsuttu tuomari arvostelee pennut, junnut, 
nuoret ja turistit.) 



 14.2. Klubsiegerissä arvosteltaisiin jatkossa koirat väreittäin vain, jos ilmoittautuneita on yli 80. (Nykyisillä 
säännöillä ko. näyttely tulee yhdistykselle kalliiksi, kun palkintoja on oltava tuplaten. Osallistujamäärät ovat kuitenkin 
huomattavasti alempia kuin "huippuvuosina".) 

14.3. Kaikissa kolmessa näyttelyssä TURISTIT arvostellaan yhtenäisin säännöin: 
- 5kk >9kk kaikki turistipennut, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turistipentu 
- >9kk kaikki turistit, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turisti 
- Pennuille ei anneta laatuarvostelua ja Puppy&Veteran-  näyttelyn säännöistä poistuu kasvattajaluokan 
kohdalta edellytys luokkaan osallistuvien koirien laatuarvostelusta (eh tai eri). 

 
15. Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

16. Päätetään kokous.  

 


