Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2021

ASIALISTA

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021

Paikka:

teams-kokous

Aika:

20.4.2021, klo 18.00

Paikalla:

Jyrki Kangas
Matti Juuti
Marko Stålnacke
Jarkko Mannersuo
Pasi Lähdekorpi
Matti Bäcklund
Birgitta Vuorela
Marikki Forell
Maija Korpela
Kirsi Tuominen

33§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04

34§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

35§

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin, lisättiin muut asiat kohtaan; Englanninsetteri ja
gordoninsetterin ulkomaisen polveutumisen perusteella terve-tulokset.

36§

Edellisten kokousten pöytäkirjat (3-2021)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, järjestäytymiskokouksen jälkeen
jalostustoimikunnan kokoonpanoon tuli vielä muutoksia mitkä päivitettiin
pöytäkirjaan.

37§

Työkirjan läpikäynti
Käytiin lävitse työkirja, ei lisäyksiä eikä tarvetta tässä kokouksessa nostaa asioita
listalle. Palataan myöhemmissä kokouksissa.

38§

Erikoisnäyttelyiden 2021 tilanne ja sen yhteydessä järjestettävät muut
tapahtumat.
Erikoisnäyttelyt siirretty 1.8., paikkana pysyy Lapua. Siirto hyväksytty
Kennelliitossa, mutta ilmoittautuminen avataan myöhemmin kun nähdään
koronatilanne. Samalle viikonlopulle, lauantaille (30.7.) siirretään myös Pyyjahti
ja noutomestaruus-kilpailut.
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Peräseinäjoen metsästysseura lähestynyt Kanakoirakerhoa yhteistyön merkeissä.
Yrittävät tänä syksynä järjestää Vuoden koirametsästäjä & metsästyskoira -kilpailun.
Kilpailuun liittyvä näyttely- ja ammuntaosuudet järjestetään 31.7 - 1.8.2021.
Järjestäjä on ehdottanut, että yhdistäisimme ammuntakisamme (Pyyjahti) heidän
tapahtuman yhteydessä ammuttavaksi (toki myös noutokisa siellä voitaisiin
järjestää).
Tänä vuonna kilpailujen järjestämisvastuu on Pyyjahdin osalta irlanninsetterijaoksella ja noutomestaruuden englanninsetterijaoksella. Asia viedään jaoksille
pohdittavaksi. Kanakoirakerhon hallitus suhtautuu positiivisesti ajatukseen
yhteistyöstä
Käsitellään asia uudestaan kesäkuun hallituksen kokouksessa.

39§

Syksyn kokeiden toteutus (tuomaritilanne/ lintuistutukset/riistanhoito).
Koeviikolta puuttuu vielä tuomareita erityisesti alkuviikon kilpailuista,
loppuviikolle on jo saatu täydennystä ja kilpailut sen osalta pystytään viedä
lävitse.
Kerhon Metsien Mestari- kilpailut tullaan järjestämään Gordoninsettereiden
Metsämestaruus- kilpailujen yhteydessä Pudasjärvellä 11.-12.9.21.

40§

120-vuotisjuhlien tilanne.
Suunnittelu vasta alkutekijöissä, tilat varattu ja huonevaraukset tehty.
Huvitoimikunta kokoontuu kevään aikana, ja aloitetaan suunnittelemaan juhlaa
normaalisti.

41§

Tuomarin Tuopin ensimmäisen saajan valinta
Hallitus on päättänyt yksimielisesti ensimmäisen palkinnon saajan, julkistetaan ja
jaetaan kerhon 120-vuotisjuhlissa.

42§

Jäsenasiat, jäsenmäärät.
Maksamattomista jäsenmaksuista laitetaan vielä muistutuksen menemään
Hyväksytty 4 eroanomusta, 2 vapaajäsentä, 1 perhejäsen, 2 vuosijäsentä ja 8
uutta koejäsentä.

43§

MM-kisajoukkue.
FCI-kalenterissa ei ole vielä mainintaa MM-kisojen pitämisestä, siirretään asia
kesäkuun kokoukseen.

44§

Muut asiat
a) Henrik Standerstkjöld-Nordenstam esitti vuosikokouksessa
keskustelualoitteen Kenttien Voittaja -kilpailun järjestämismaastoista.
Hallitus keskusteli asiasta eikä nähnyt tarpeelliseksi lähteä muuttamaan
nykyistä käytäntöä.
b) Uusien jäsenien huomioiminen. Uusille jäsenille lähetetään Tervetuloa
kerhoon- kirje postitse, ja mukaan kerhon logolla oleva tuubihuivi. Sihteeri
hoitaa huivien tilauksen ja kirjeiden lähettämisen.
c) Erämessuille osallistuminen
Päätettiin että tänä vuonna ei kerho osallistu messuille. Katsotaan tilannetta
uudestaan tulevina vuosina.
d) Kennelliiton listaus koiran vihaisen käyttäytymisen ilmoituksista.
Välitetään tilastot jalostustoimikunnalle.
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e) Kennelliiton DNA-työryhmän sihteeri lähettänyt viestiä kerholle.
Englanninsetterillä ja gordoninsetterillä käytettäessä ulkomaisia
jalostuskoiria (joilla on oman maansa Kennelliitossa geenitestitulokset
hyväksytty polveutumisen perusteella) nykyisillä Kennelliiton
säännöillä näiden koirien jalostuskäyttö vaatii
jalostustieteellisen toimikunnan myöntämän poikkeusluvan. Rotujen
PEVISA:ssa olevien geenitestien (rcd4-PRA, CCA ja CL) osalta Kennelliitto
ehdottaa, että rotujärjestö voi halutessaan ilmoittaa rodulle/roduille
Koirarekisteriohjeen mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ulkomaisia
uroksia koskevan poikkeusluvan. Todetaan kokouksessa, että Hallituksen
linjauksen mukaan Jalostustoimikunta voi tehdä itsenäisesti päätökset
koskien koirien jalostustoimintaa. Välitetään tieto toimikunnalle.
f) Seuraava kokous. Muutettu seuraavan kokouksen ajankohtaa, jotta se sopii
kaikille hallituksen jäsenille, uusi ajankohta 10.6. klo 18.00
45§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

