Kanakoirakerho-Hönshundssektion ry, pointterijaos
ROTURINKI
PÖYTÄKIRJA
Aika ja paikka: 11.3.2017 Lapua
Paikalla: 17 henkilöä
Ennen kokouksen alkua jaettiin kiertopalkinnot:
Paras pointterinarttu 2016 Av Rabbelugn Unik ja Ari Jalonen
Nuori pointterinarttu 2016 Riekkokirhveen Hertha ja Marko Stålnacke
1. Kokouksen avaus
Pointterijaoksen puheenjohtaja Maija Korpela toivotti kokousväen tervetulleeksi roturinkiin ja
avasi kokouksen klo 13:10

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Maija Korpela valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Pauliina
Perkiön.

3. Vuoden 2016 Toimintakertomus ja tilinpäätös
Maija Korpela esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen (ks. liitteet), jotka
hyväksyttiin muutoksitta.

4. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti
Maija Korpela esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin (kts. liitteet)
Budjettiin varattu maaottelua varten hyvä osa.

5. Pointterijaoksen kokoonpano vuonna 2017-18
Maija Korpela erovuorossa, ei ole käytettävissä ensi kaudelle. Heidi Lähdemaa erosi myös
jaoksesta yhden kauden jälkeen.
Seuraavat henkilöt valittiin jaokseen:

Timo Laaksonen, puheenjohtaja
Jukka Timonen, kv-asiat
Marko Stålnacke, web-master
Pauliina Perkiö, sihteeri

6. Nordisk Pointermatch
28.9.17 Kungsvold Norja, kevään aikana selvitetään kisaan lähtevät ekipaget.
Suunnitteilla neljä koirakkoa, tuomari sekä joukkueenjohtaja, sekä mahdolliset varakoirakot.

7. Diarmid cup
Suunnitellaan pidettäväksi Enontekiöllä. Samalla kertaa kolmipäiväiset kokeet:
5.-6.10. AVO, NUO-luokan tunturi/metsäkoe. Diarmid Cup 7.10. ja Metsien Mestaruus 8.10.17
Tuomareita tiedustellaan Suomen lisäksi Kiirunasta. Tiedostusta kokeista myös Ruotsiin ja Norjaan.
Varalle anotaan koe Kauhajoelle samaan ajankohtaan.

6. Jalostustoimikunnan rotuedustaja vuosille 2017-18
Maija Korpela jatkaa, toisena rotuedustajana jaoksen osalta Jatossa myös Pauliina Perkiö.

7. Muut asiat
Ladyt lakialla pidetään 29.10.17 Vimpelissä, tuomarina Birgitta Vuorela ja Marikki Forell
koetoimitsijana.
Toimintasuunnitelman ulkopuolella voi järjestää koulutustapahtumia niin paljon kuin vain tekijöitä
ja halukkaita riittää.
Lopuksi vapaamuotoista keskustelua mm. joulukuun kokeesta, missä muodossa se mahdollisesti
järjestetään niin että lintuja varmasti on osallistujille. Lisäksi puhuttiin koeviikon palautus
mahdollisuudesta ja mitä se toisi.
Lopuksi mietittiin, miten pointteriväki saataisiin mukaan yhdessä toimimiseen laajemminkin,
yhteisen asian hyväksi.

8. Kokouksen päättäminen
Maija Korpela kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 15:00

