Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2017

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 4/2017
Paikka:

Lapua, Lapuan ABC

Aika:

5.8.2017, klo 10

Läsnä:

Juha Immonen
Jaakko Lehto
Hannu Laitala
Maija Korpela
Matti Bäcklund
Jarkko Mannersuo
Pasi Lähdekorpi

•

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:22

•

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yli puolet paikalla

•

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

•

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Vuotuismaksut dokumentti olisi hyvä olla, nyt joutuu hakemaan taaksepäin.
Vuosikokouksen päivämäärä väärin. Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen
kokouksien 2 ja 3 pöytäkirjat

•

Taloustilanne
Käsiteltiin kuluvan vuoden taloustilanne. Todettiin taloustilanteen olevan
parempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.
Keskusteltiin näyttelyiden taloustilanteen käsittelyn yhteydessä Poutun mts ja
kanakoirakerhon välisestä yhteyshenkilöstä, -- toimii väliaikaisesti mutta
ehdotettiin -- tehtävään jatkossa. Juha selvittää.
Todettiin että koulutustoimintaan on kuluja vielä tulossa ylituomareiden
Kennelliiton pakollisesta koulutuksesta. Keskusteltiin rotujärjestön
korvausvelvollisuudesta kyseiseen koulutukseen.
Tullut esille Kanakoirakerhon vastuuvakuutukset, kerholla ei ole nyt
vakuutuksia. Selvitetään tarpeellisuus.
Koetoimitsija koulutusten kustannusten käsittelyn yhteydessä keskusteltiin
mahdollisuudesta selvittää jatkuvan koetoimitsijakoulutuksen anomisesta, siten
että koulutus olisi koko vuodeksi anottuna, ja kursseja järjestettäisiin tarpeen
mukaan. Hannu Laitala selvittää mahdollisuudet, sekä sen että tarvitseeko
tuomarin olla Etelä-pohjanmaan kennelpiirin alueelta.

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2017

Todettiin että mainoksia tippunut pois, osa ei ole maksanut mutta kerhon sivuilla
on silti banneri, jos ei enää jatka mainostajana, tulee myös banneri hävittää.
Varattiin kultamalja illanvietolle rahaa budjettiin 1450€.
•

Jäsenmaksut 2017
Todettiin että maksamattomia jäsenmaksuja on 98kpl, laitetaan karhut postitse
mikäli maksuja ei ole tullut syyskuun alkuun mennessä. Laitetaan kerhon
nettisuvuille viestiä että ihmiset tarkistavat sähköpostinsa.

•

Syksyn 2017 kokeet, tuomarit, maastot, lintuistutukset
Käsiteltiin tuomaritilanne ja todettiin seuraavaa:
16.9 KAKE toinen tuomari puuttuu.
Kultamaljasta puuttuu karsinnasta 1-2 tuomaria
24.9 KATU puuttuu tuomarit
Koepäällikkö toi viestiä että tuomareita tarvittaisiin lisää.
Keskusteltiin puintien tilanteesta. Puinnit todennäköisesti myöhästyvät 2-4
viikkoa, todennäköisesti kokeita joudutaan perumaan ja siirtämään. Mikäli
siirretään, niin olisi hyvä miettiä siirtoa metsästyskauden ulkopuolelle.
Lintujen istutuksia jatketaan samalla tavalla kuin aiemminkin.

•

KM/Derby/Kenttienvoittaja/Elit järjestelyt ja maastot
Todettiin erikoiskilpailuiden järjestelyiden olevan hallinnassa. Kultamaljan
järjestävään organisaatioon on tehty muutoksia, toimikuntaan on lisätty Sirpa
Tapperin lisäksi Sari Kujanpää, ja Nina Vettenniemi.
--- on tarjonnut maastojaan kultamaljan finaalin iltapäivälle käytettäväksi.
Maastot ovat käyttökelposet. Todettiin että aiemmassa paikassa Simpsiössä, on
muun muassa siirtotarhojen ympärillä hyppyytetty lintuja. Päätettiin valtuuttaa
Koepäällikkö tekemään itsenäisen päätöksen finaalin iltapäivän sijainnista,
kuitenkaan nykyistä kustannustasoa nostamatta.
Hallitus päätti vuosi sitten että touhutaan Elit voittajalle paikan päällä jaettava
palkinto. Tämä on nyt valmiina. Kenttien voittajalle ja Derby voittajalle jaetaan
tänä vuonna pienet hopeiset lautaset. Hannu Laitala huolehtii Kenttien Voittaja
lautasen pohjoiseen, Matti Backlund hoitaa loput.
Varastosta on löytynyt kunniakirja, joka on aikaisempina aikoina jaettu
kultamalja voittajalle. Pyritään saamaan saman kaltainen diplomi käyttöön
muyös tämän vuoden kultamaljaan. Syytä kehittää vanhaa koepalkinnoista
jaettavaa kunniakirjapohjaa muutenkin, kunhan edelisset loppuvat.
Kultamaljan illanvieton järjestelyt hyvällä mallilla. Tarjolla on puheita,
finaalikoirien esittelyä, orkesteria ja mukavaa illanviettoa. Ilmottautumiset
otetaan vastaan etukäteen.
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•

Päänäyttelyn 2017 yhteenveto
Näyttelyihin osallistui tavanomainen määrä koiria. Johtuen viimehetken
muutoksista näyttelytoimikuntaan, on ollut hieman sähläystä järjestelyiden
kanssa. Näyttelytoimikunnalle tulisi valita puheenjohtaja. Tehtävään esitetään
Antti Keskikangasta, Juha Immonen hoitaa tiedustelun.

•

Näyttely 2018, paikka ja tuomarit
Jaokset ehdottaneet tuomareita, järjestelyt menossa. 9.6.2018 Lapuan Ravirata.
Varmistettava että onhan Ravirata varattu seuraavalle vuodelle.

•

Näyttelyanomus 2019
Anotaan 15.6.2017, varalle 16.6.2017. Lapuan kaupunki on päättänyt että
Lapualla pidettävät näyttelyt pidetään Raviradalla, joten ne pidetään siellä.

•

Jalostustoimikunnan tilannekatsaus
Jalostustietokanta, haut ovat päivittämistä vaille valmiina (parempi). Lomake,
kokeisiin ilmottautumiseen, saadaan ainakin osaan kokeisiin käyttöön jo tälle
syksylle. Ensi keväänä järjestetään kesä/kevät päivä. Jato sopii kokouksissaan
tarkemmin ohjelmasta. Irlanninsettereillä ja Gordoninsettereillä JTO valmistelut
menossa. Derbyn karsintapäivänä järjestetään raviradalla jalostuskatselmus.
Paikka varattu ok. Tehdään juttu aiheesta, että vain kirjalliset koeilmottautumiset
ovat sitovia. Petri Törrönen

•

Kennelliiton valtuuston edustajat
Matti Juuti / Sirpa Tapper jatkavat edelleen kahden vuoden toimijaksollaan

•

Työkirja
Ei käsitelty

•

Sidosryhmäyhteistyökokouksen terveiset
Ollut eilen, kutsuttu puheenjohtajat ja sihteerit, riistakeskuksen edustajaa ei ollut.
Keskeisiä asioita näyttelyyn liittyvät järjestelyt Jukka-Pekka Liimatan poismenon
johdosta.

•

Kennelliiton otteluavustukset
Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä
virallisten SM-kokeiden ja kilpailujen tukemiseen 2000 € /järjestö. Lisäksi
määräaikaan mennessä tulleita maaottelu- ja PM avustuksia on päätetty maksaa
pääsääntöisesti 1143€/ tapahtuma ja EM ja MM kokeiden avustuksia 1333
€/tapahtuma.
Ulkomaille suuntautuvien edustusjoukkueiden kokoonpano on hyväksytettävä
ennen ilmoittautumista ko. tapahtumaan. Tämä on edellytys avustuksen
maksamiseen.
Otteluavustus maksetaan tapahtuman jälkeen vapaamuotoista raporttia vastaan.
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Raportissa on mainittava ainakin mitä tapahtumaan se koskee, koska ja missä
sekä voittaneen koiran tiedot omistajineen, lisäksi tilinumero johon avustus
maksetaan.
•

MM-Kisajoukkueen nimeämiskäytännöt
Päätettiin nimetään tänä vuonna oma maajoukkue ja ilmoitetaan
saksanseisojakerholle että kennelliiton päätös joukkueen kokoonpanosta on
muuttunut. Joukkue on hyväksytettävä kennelliitolla 2 vko ennen lähtöä.
Päätettiin MM -kisajoukkueen yleisistä nimeämiskäytännöistä. Kerhon hallitus
voi nimetä vuosittain MM-kisajoukkueen seuraavin perustein:
Joukkueeseen nimettävien henkilöiden tulee olla kanakoirakerhon
jäseniä
Valintavuotta edeltävän vuoden Kenttienvoittaja ja Elit -voittaja saavat
automaattisen osallistumisoikeuden maajoukkueeseen
Näiden lisäksi joukkueeseen valitaan ekipaget seuraavan pistelaskun
mukaisesti, jossa huomioidaan pohjoismaissa saavutetut koetulokset
valintaa edeltävän koekauden 1.8-31.4. aikana.

▪
▪
▪

Voi1+sert 35 p
Avo1 30 p
Voi1 20 p
Voi2 10 p
Voi3 8 p
Voi4 5 p
Voi5 2p
Mikäli joukkuetta ei saada kasaan voittajaluokan koirista, voi kerhon
hallitus täydentää joukkuetta myös avoimen- tai nuortenluokan koirilla.
Pistelasku näiden välillä:

▪

AVO 2 ja NUO 1 10 p
AVO 3 ja NUO 2 5 p
NUO 3 3 p
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Joukkue voi sisältää varakoiria
Mikäli koirilla on samat pisteet, nuorempi koira on etuoikeutettu. Jos
ikä on sama - arpa ratkaisee
Joukkueenjohtajan nimeäminen on hallituksen päätettävissä
Halukkaiden osallistujien on ilmoitettava kerhon sihteerille kirjallisesti
halukkuutensa lähtöön 31.5 mennessä, jonka jälkeen tehdään
pistelaskun perusteella päätös. Kuluvana vuonna halukkuus tulee
lmoittaa kirjallisesti 15.9.2017 mennessä kerhon sihteerille
Kerho hakee vuosittain kennelliitolta avustuksia MM -kisajoukkueen
lähettämiseksi
Kerhon kulukorvaus MM- kisajoukkueeseen osallistumisesta
vahvistetaan vuosittain ollen 2017 maksimissaan 250€/osallistuja,
kuitteja vastaan. Lisäksi kennelliitto voi myös myöntää
kulukorvauksia.
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•

MMM Metästyskoiratyöryhmä
Uusi asia, ei ole toimintasuunnitelmassakaan. Maa- ja metsätalousministeriö
perustaa työryhmän jonka tehtävänä on antaa mielipiteensä
metsästyslainsäädännön muutoksiin. Jukka Timonen edustajana. Kaksi pääasiaa
mitkä olleet esillä on kanahaukan täysrauhoituksen poistaminen ja toinen
susipopulaation kurissa pitäminen sekä pannoituksen lisääminen. Ministeriö
jatkaa syksyllä kuulemisiaan.

•

125- Vuotiskokeet
Matti B
-- lähestynyt kerhoa asialla. Syyskuussa 23-24.9.1893 on järjestetty ensimäiset
kanakoirakokeet suomessa. Kokeet ovat järjestetty Boen kartanon mailla
Porvoossa. Ajatuksena olisi järjestää samoilla maastoilla kokeet syksyllä 2018.
Valtuutettiin -- selvittämään taloudellisia vaikutuksia, sekä käytännön asioita
eteenpäin.

•

FCI 7 englantilaisten kanakoirien toimikunta
Kanakoirakerhon edustaja on Henrik Standerskjöld- Nordenstam, ja
raportointikäytännöt kokousten osalta jatkuu ennallaan.

•

Aspiranttivalintaprosessi
Koepäällikkö haluaa että kiihdytetään Anspiranttikoulutuksen tahtia,
Koulutustoimikunnalla ei ole mitään asiaa vastaan. Päätettiin että otetaan jo ensi
vuonna lisää aspirantteja. Tarkoitus olisi saada päätös uusista aspiranteista
tämän vuoden aikana. Koulutustoimikunnalle annetaan tehtäväksi selvittää
halukkaita tuomarikoulutukseen. Uusia aspirantteja otetaan tarpeen mukaan,
siten että taso säilyy. Tavoitteena enemmän kuin 4 aspiranttia.

•

Tervetuloa kerhoon prosyyri
Päätettiin laatia prosyyri, joka toimitetaan uusille jäsenille. On löydetty vanha
prosyyri, mikä voi toimia hyvin päivityksen pohjana. Pyydetään Popalta
tarjous/Juha.

•

Muut asiat
a) Englanninsetterijaos esitys koeviikon käyttöönotosta vuodelle 2018.
Kuunneltiin valmis esitys piävämäärineen, ohjelmineen ja vastuuhenkilöineen.
Kokeillaan, ja nimetään toimikunta, Jarkko Mannersuo, Pasi Lähdekorpi, Matti
Bäcklund, Birgitta Vuorela ja Nina Vetteniemi hoitamaan asiaa eteenpäin.
b) Sponsoroinneista keskustelua, tällä hetkellä saatetaan jokaisesta jaoksesta
soitella samoille henkilöille ja pyytää sponsoroimaan esimerkiksi jotakin koetta.
Tavoite olisi kuitenkin että sponsorit olisivat kanakoirakerhon. Lisätään
työkirjaan.
c) Jukka- Pekka Liimatan muistopalkinto. Käsiteltiin pointterijaoksen esitys
muistopalkinnon hankkimisesta. Hallitus päätti yksimielisesti hankkia
palkinnon. Palkinnon jakoperusteet:
Palkinnon valitsija:
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Palkinnon jakaa Derby-karsinnan päätuomari, ryhmätuomareita kuunneltuaan.
Palkinnon jakaminen:
Palkinto jaetaan vuosikokouksen yhteyden palkintogaalassa.
Derbyn päätuomarille jakoperusteen ohjeena annettakoot seuraavaa:
Palkinto annetaan Derbyn karsinnassa parasta yhteistyötä esittävän Ekipagen
ohjaajalle. Ohjaajan koiralleen suoma hieno-eleinen herrasmiesmäinen tuki,
kantaa koiran suoritusta pidemmälle päivää kokeen aikana ja antaa hyvän
kuvan kanssakilpailijoille oikeanlaisesta Ekipage-yhteistyöstä, sekä ohjaajan
koiraa tukevasta toiminnasta kaikilla osa-alueilla. Koearvostelussa Ekipagen
tulee saada yhteistyöstä parhaan mahdollisen maininnan ja optimi
pisteytyksen. Kokeen lopullinen tulos ei merkitse palkintoa jaettaessa. Palkinto
jaetaan Derbyn karsintapäivän kokeesta.
•

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30

Vakuudeksi 17.8.2017
________________________
Jaakko Lehto
Sihteeri

