PÖYTÄKIRJA

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2011
Paikka:

Hotelli Lakeus, Seinäjoki

Aika:

13.8.2011, klo 10.00

45 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

46 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

47 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Matti Juuti ja Kari Tuikkala pöytäkirjan tarkastajiksi.

48 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Lisättiin kohtaan 59 § Kultamalja-palkinnot ja kennelnimi ja jäsensiat sekä
koetoimitsijakurssi.

49 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja, joka päätettiin hyväksyä.

50 §

ERIKOISNÄYTTELY PALAUTE 2011 JA PYYJAHTI 2011
Puheenjohtaja esitteli saatua palautetta Erikoisnäyttelystä. Näyttelyn
toimihenkilöt ja osallistujat olivat tyytyväisiä arvostelleihin tuomareihin.
Päätettiin, että pointterijaos järjestää seuraavan Pyyjahti-kilpailun, alustava
päivämäärä perjantai 8.6.2012 ja paikkana Ylistaro.

51 §

ERIKOISNÄYTTELY TOIMIKUNTA 2012 + PYYJAHTI
Päätettiin, että Hannu Laitala avustaa Erikoisnäyttely 2012 varainhankinnassa
näyttelytoimikuntaa. Päätettiin, että es-jaos ja gs-jaos hankkivat tuomarit vuoden
2012 näyttelyyn. Tuomareiden nimet pitää toimittaa Leena-Majala Heinolle
25.11.2011 mennessä ja Kennelliittoon 1.12.2011 mennessä.
Päätettiin järjestää vuoden 2013 Erikoisnäyttely yhdessä SSK:n kanssa. Nimettiin
näyttelytoimikunta: puheenjohtaja Jukka Liimatta, näyttelysihterri Leena MajalaHeino ja varainhoitaja Maija Korpela. Puheenjohtaja selvittää paikan ja
päivämäärän.

52 §

KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN, PALAUTE
Päätettiin, että kennelnimianomuskaavake muotoillaan käyttökelpoiseksi Kerhon
sivuilla, puheenjohtaja hoitaa asian.
Päätettiin, että jaokset selvittävät kotisivuilla ylläpidettävän keskusteluforumin
tarpeellisuuden. Käytiin keskustelua sosiaalisen median vaikutuksesta Kerhon
toimintaan ja muistutettiin, että kotisivut ovat ainoa virallinen tiedotuskanava

netissä.
53 §

KOKEET JA KOEMAASTOT 2011
Lapualla12.8.2011 pidettiin yhteinen kokous, johon osallistuivat Kerhon
edustajien lisäksi rh-piirin edustaja, riistaneuvoston puheenjohtaja sekä
metsästysseurojen edustajat. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujunut sovitulla
tavalla ja Kerhon koejärjestelyt ovat onnistuneet hyvin. Kokouksessa
keskusteltiin Poutun Alajoen seuran saamisesta mukaan yhteistyöhön Kerhon
kanssa, muutoin sopimukset toistaiseksi voimassa.
Koepäällikkö esitteli koetilannetta ja totesi muutaman kokeen olevan ilman
tuomaria. Juha Ronkainen on vaihdettu KM-karsinnan päätuomariksi , erien
päätyttyä ilmoitetaan voittanut koira/pari välittömästi maastossa (kokeilu).
Lisäksi KM-karsinnan maasto-oppaita perjantaiksi on toistaiseksi liian vähän.

54 §

KULTAMALJA / DERBY 2011 JÄRJESTELYT
Keskuspaikkana 2011 on Poutunkoulu. Päätettiin pitää karsinta ja finaalit
edellisvuoden tapaan. Päätettiin, että viikonlopun liikennejärjestelyt vaativat
lisähuomiota.
Päätettiin, että illanviettoa ei tänä vuonna järjestetä edellisvuoden
vaatimattoman osanoton vuoksi, tapahtumalle ei näytä olevan tilausta..

55 §

PALKINTOPROJEKTI
Tarja Puro esitteli palkintoprojektin muutokset, jotka hallitus hyväksyi. Liite1

56 §

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Päätettiin toimikunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Birgitta Vuorela, jäsenet
Matti Juuti, Heikki Talvela ja Kepa Teittinen
Päätettiin, että toimikunta valmistelee ja esittää hallitukselle sen tehtävät,
budjetin ja mahdollisesti muut esille tulevat asiat, jotka esitetään edelleen
vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

57 §

FCI EDUSTUS KKK-HHS RY
Puheenjohtaja esitti Klaus Ekmania esitettäväksi Kennelliiton englantilaisten
kanakoirien edustajaksi FCI:n ja varalle Markku Juutia. Hannu Laitala ehdotti
tehtävään Markku Juutia. Hallitus äänesti tehtävään esitettäväksi Markku Juutin,
äänin 5-2.

58 §

TYÖKIRJA
Puheenjohtaja kävi läpi työkirjan.

59 §

MUUT ASIAT
-

Vuosikirja
Katariina Roiha ja Minna Ruikka ilmoittivat, etteivät enää jatka vuosikirjan
toimittamista. Päätettiin, että Tero Savolainen ja Kari Tuikkala kartoittavat
mahdolliset uudet tekijät ja vuosikirjan sisällön tarkoituksenmukaisuuden.

-

KULTAMALJA PALKINNOT

Päätettiin hyväksyä Esa Lahdensuon esitys, että KM-voittajan kasvattajalle
annetaan palkintona Kultamaljan kopio palkintojen jaossa. Nimeksi“Erikin
Malja”.
-

JAOSTEN VÄLINEN KENTTÄKILPAILU
Kilpailujärjestelyt ovat vielä gs-jaoksella vielä kesken. Päätettiin, että
kilpailuun osallistuu kolme koiraa/ jaos.

-

KOETOIMITSIJAKURSSI
Päätettiin, että Kerho maksaa kurssimaksun vuonna 2011
koetoimitsijakurssin käyneille Kerhon jäsenille, kurssin kustannukset
haetaan haetaan varainhoitajalta.

60 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.03.

