SAJ-FSK VUOSIKOKOUS 22.3.2014 Hämeenlinna
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 22.3.2014
kello 13.00 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, os. Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi
- hallituksen esitys ”paikannuslaitteen käyttö arvostelun apuvälineenä ajokokeessa/ketunajokokeessa”
- Jorma Kankaan sekä Timo Apiliston ja Matti Jutilan esitykset ”internet-seuranta pakolliseksi Kilpaan
osallistuville koirille”
- Jussi Kanasen ja Jari Tuovisen ”sääntömuutosesitys kasvattajakilpailuun, erikoiskasvattajakilpailuun, JahtiKallen maljaan, Urmaksen palkintoon ja ykköspalkintoon siten, että kahden viikon kokeen tuloksia ei
hyväksytä”
Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla
yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5
ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen
Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa
poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja
enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1/20 kokouksen pöytäkirjaan
merkitystä äänimäärästä.
Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja
yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan
jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2013 tai 2014 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on
vuosikokouksessa äänioikeus.
Tervetuloa!
Hallitus
Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.
Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viim. 5.3.2014 mennessä osoitteeseen Mika
Aaltonen, Kiialantie 64, 14200 Turenki, puh. 040 744 7704
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko tarjoaa majoitusta vuosikokouksen ajalle erikoishintaan, varaukset tulee
tehdä 21.2. mennessä numerosta (03) 658 801 tai sähköpostilla aulanko.rantasipi@restel.fi, lisätietoja
osoitteessa http://www.rantasipi.fi/hotellit/aulanko/fi_FI/etusivu/. Majoitus erikoishinnalla 113 euroa/hlö
yhden hengen huoneessa ja 78 euroa/hlö kahden hengen huoneessa. Majoitushinnat sisältävät majoituksen
yhdeksi yöksi, buffet-aamiaisen ja kylpylän palvelut. Illallinen varattava samassa yhteydessä: 27 euroa/hlö.
Varauksia tehdessäsi mainitse kiintiö SAJ. Maksu tapahtuu paikan päällä hotellissa. Koirahuoneita rajoitettu
määrä, lisämaksu koirasta 10 euroa/yö.

SAJ-FSK årsmöte 22.3.2014 Tavastehus
Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben rf:s ordinarie årsmöte hålls på lördagen den 22 mars 2014
kl 13.00 på Spahotell Rantasipi Aulanko, Aulangontie 93, 13210 Tavastehus
På mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden även:
- Styrelsens förslag till ”användning av pejlsystem som hjälp vid bedömning på drevprov och rävprov”
- medlemmarna Jorma Kangas samt Timo Apilistos och Matti Jutilas förslag ”internet uppföljning
obligatorisk för hundar som deltar i Kilpa tävlingen”
- medlemmarna Jussi Kananens och Jari Tuovinens förslag ”att ändra tävlingsreglerna på kasvattaja-,
erikoiskasvattaja-, Jahti-Kallen Malja-, Urmaksen palkinto och ykköspalkinto så att två veckors
drevprov inte godkänns”
Fullmaktsgranskning på samma ställ kl 10.00-12.30.
På mötet har varje minst 15 årig personmedlem rätt att rösta och varje röstberättigad har en (1) röst.
Medlemsförening har en röst per 20 medlemmar i föreningen, dock högst 5 röster. Kenneldistriktet som är
medlem i Finska Stövarklubben har en (1) röst per varje sin medlemförening som är medlem i Finska
Stövarklubben, dock högst 5 röster. Medlemmen har rätt att med fullmakt representera frånvarande
röstberättigade medlemmar. Samma medlem kan med fullmakt representera högst fyra enskilda medlemmar
och inte mer än två medlemsföreningar. Samma medlem kan använda högst 1/20 av total antal röster som
antecknats i mötesprotokollet.
Fullmakterna bör, för att vara giltiga, vara vederbörligen undertecknade och stämplade av
föreningsfunktionär samt vara bevittnade. På fullmakterna bör ovillkorligen antecknas föreningens
medlemsantal. På fullmakterna bör också anges medlemsnummer. Endast betalda medlemsavgifter för 2013
eller 2014 berättigar till rösträtt.
Välkommen!
Styrelsen
I samband med årsmötet utdelas traditionsenligt SAJ-FSK:s förtjänsttecken och priser. Vi ber Er returnera
ev. vandringspris graverade senast den 5 mars till Mika Aaltonen, Kiialantie 64, 14200 Turenki, tel. 040 744
7704
Spahotell Rantasipi Aulanko erbjuder boende för årsmöte period på särskilt pris. Bokningar måste ske 21.2.
av per telefon (03) 658 801 eller email aulanko.rantasipi@restel.fi, för mer information besök sidan
http://www.rantasipi.fi/hotellit/aulanko/sv_FI/hem/. Priset 78 euro/person i dubbelrum och 113 euro/person i
enkelrum. Priset inkluderar boende för en natt och frukost buffet samt spa. Middag som avsatts i samma
sammanhang 27 euro/person. Vid bokning nämna kvoten SAJ. Betalning sker på hotellet. Begränsat antal av
hundrummen, extra pris 10 euro/natt.

