Hallituksen päätöksiä
Hallituksen kokous 3/2012, 4.8.2012, Seinäjoki
Hallituksesta läsnä: Juuti, Keskikangas, Laitala, Liimatta, Savolainen (poissa § 52-§ 56), Soini, Tuikkala
Muut läsnä: Immonen
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Päätettiin hyväksyä Timo Laaksosen esitys, muuttaa kerhon keskustelupaista vain kerhon jäsenten
käyttöön
Todettiin, että erikoisnäyttelyn järjestelyt oli hoidettu erittäin hyvin. Päätettiin antaa Jukka
Liimatalle oikeudet neuvotella Poutun Metsästysseuran kanssa näyttelyjärjestelyjen
toteuttamisesta tulevina vuosina. Jukka L. hoitaa Maijan kanssa tuloutuksen Poutun
Metsästysseuralle tämän vuoden näyttelystä heidän kanssa sovitun mukaisesti
Päätettiin, että näyttelytoimikunta säilyy nykyisessä kokoonpanossaan. Ensi vuoden näyttelyt
pidetään ensimmäistä kertaa Lapuan ravi- ja koirakeskuksessa. Juha ja Leena hoitavat vuoden 2014
näyttelyhakemuksen yhdessä näyttelytoimikunnan kanssa
Kultamaljan ja Derbyn osalta todettiin, että kaikki viimevuotiset maastot ovat käytettävissä sekä
Nurmon alueet. Koealueet Elitin, Kenttienvoittajan sekä Kultamaljan ja Derbyn osalta päätetään
lähempänä kutakin koetapahtumaa. Sovittiin, että Poutun koulu toimii edelleen kisakeskuksena.
Koulutustoimikunta on tehnyt tuomariohjeet. Kultamaljan arvioinnin yhdenmukaisuuteen on
panostettu. Kenttienvoittajan kritiikki on illalla Gasthaus Tiitussa. Juha ottaa vastaan illalliselle
osallistuvien ilmoittautumiset ja ilmoittaa määrän Tiituun
Todettiin, että vuosikirjauudistusta suunnittelevan työryhmän työ on vielä työn alla. Tavoitteena
nopeuttaa toimitusprosessia. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään Matti Juutin ehdotus
muuttaa jäsenmaksuaikataulua siten, että vuosikokous päätäisi jäsenmaksun kuluvan vuoden sijaan
seuraavalle vuodelle, jolloin jäsenmaksut voitaisiin laskuttaa joulukuussa eräpäivän ollessa
tammikuun lopussa
Todettiin, että kirjeenvaihtojäsenten lista yhteystietoineen on päivitetty Korhosen Ilkan toimesta.
Pekka toimittaa listan Sirpalle
Todettiin, että metsästyskoesääntöjen käännöstyön (ruotsiksi) toteuttaja on valittu ja käännöstyö
tehdään syksyn 2012 aikana. Käännettyjä sääntöjä ei paineta vaan ne julkaistaan kerhon
nettisivuilla
Päätettiin voittajaluokan metsäkokeen karsinta seuraavaa: Metsien mestari kokeen
karsintakilpailuna toimii 14.9. järjestettävä koe. Muiden metsäkokeiden osalta toimitaan siten, että
jos ryhmiä (max. 6 ekipagea) on useampi, niin aamupäivän jälkeen ryhmät yhdistetään. Cacit
kokeissa suoritetaan kuitenkin aina karsintakoe
Käsiteltiin Jaton tilannekatsaus: Jato on tehnyt kyselylomakkeen yhdessä jaosten kanssa koskien
gordoninsettereiden ja irlanninsettereiden JTO :ta. Gordoninsettereiden kysely tehdään
perinteisellä kirjeellä, mutta irlanninsettereiden osalta nettikyselynä, jonka tekninen toteutus on
vielä osittain kesken.
Mh-luonneprofiilit on tehty kaikille kerhon roduille. Myös rotukuvaukset on tehty kennelliiton
pyynnöstä. Siihen liittyvät rotuesittelyt on jaoksilla työn alla.
Jato on linjannut viimeisessä kokouksessaan myös pentuvälityksen minimivaatimukset.
Jalostustarkastusasia on selvityksen alla, johon jato on nimennyt työryhmän. Jato valmistelee
tietokantahanketta, johon nimetty työryhmä kokoontuu marraskuussa käsittelemään tietokantaa
koskevia vaatimusmäärittelyjä
Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase. Jäsenmaksuja on edelleen maksamatta 120 jäseneltä.
Mainostuloja on vielä tulematta noin puolet. Kennelliiton myöntämät toiminta-avustus ja
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kenttienvoittajaa koskeva avustus on yhteensä noin 2400€. Taloustilanne vaikuttaa ajankohtaansa
nähden varsin normaalilta
Käsiteltiin nuorten koirien koulutuspäivien tilannekatsaus. Riistavalli on varattu, vasta 6 koiraa on
ilmoittautunut. Lisätään nettiin tiedote, tavoitteena saada lisää osallistujia
Käsiteltiin koulutustoimikunnan esitys aspiranttikokelaista ja IS jaoksen aspiranttikoulutuksen
täydennyspyyntö. Käsiteltiin koulutustoimikunnan esitys ylituomarikoulutukseen valittavista
henkilöistä. Hallitus päätyi hyväksymään koulutustoimikunnan esityksen. Päätöksessä huomioitiin
irlanninsetterijaoksen hallitukselle osoittama täydennysesitys
Hyväksyttiin Kultamaljan jälki-ilmoittautuminen Markku Hakulin pentueen osalta

Vakuudeksi
Juha Immonen, sihteeri

