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Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n sääntömääräinen vuosikokous  
lauantaina 25.3.2017 kello 13.00 Härmän Kylpylässä, 

os Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 
Amerikankettukoirayhdistys ry:n 
- esitys amerikankettukoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi 2016 - 2019, 
esitys on julkaistu kokonaisuudessaan järjestön kotisivuilla 
www.ajokoirajarjesto.fi/ajankohtaista
- esitys amerikankettukoirien pevisa-ohjelmaksi ( perinnöllisten vikojen ja  
sairauksien vastustamisohjelma ) 1.1.2017 - 31.12.2019 ”Pentueen vanhemmista 
tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa  
pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 50 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. 
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. ”

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 - 12.30. 

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus  
ja jokaisella äänioikeu tetulla 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 jäse nenä 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. 2016 tai 2017 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä  

jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus. 

Tervetuloa!
  

Hallitus

SAJ - FSK:N 
VUOSIKOKOUS 25.3.2017 
KAUHAVA

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme (edustajan nimi)
edustamaan itseäni / yhdistystämme (valtakirjan antajan nimi)

________________________________________________________________________________

Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry:n vuosikokouksessa lauantaina 25.3.2017.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 31.12.2016 ________________________ henkilöä.

Paikka ja aika ___________________________________________________________________
  

Allekirjoitus (yhdistyksen leima)   SAJ:n jäsennumero

____________________________    ____________________________

Allekirjoituksen oikeaksi todistavat ja nimenselvennökset:

______________________________     ______________________________

______________________________    ______________________________

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.
Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viimeistään 

15.3.2017 mennessä osoitteeseen  
Joni Miilumäki, 

Isokoskentie 659, 60550 Nurmo.

Majoitus 

Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
majoitus 1 vrk 2 hh 65 € / hlö, 2 vrk 2hh 130 € / hlö, 

1 vrk 4hh 55 € / hlö, 2 vrk 4hh 105 € / hlö, 
lapsen lisävuode 20 € / vrk, lisämaksu 1 hh 35 € / hlö /vrk, 

koiramaksu 15 € / vrk / koira. 
Hintaan sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin käyttö. 

Lauantaina klo 19 juhlaillallinen. 

Majoitusvaraukset ja varaukset juhlaillalliselle myyntipalvelusta 
puhelin 06 4831 600 

sähköposti: myynti@harmankuntokeskus.fi  
kotisivut:  www.harmankuntokeskus.fi www.harmankylpyla.fi  

Lauantaina mahdollisuus lounaaseen 21 € hinnalla.


