Hallituksen päätöksiä
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Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 12.–13.2.2016 Parkano
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Aro, Hakkarainen, Salo, Suomaa ja varajäsen Aalto
Käsiteltiin Suomen Bretonikerhon esitys, jossa pyydettiin Saksanseisojakerhon hallitusta
esittämään Suomen Palveluskoiraliitolle bretonin siirtämistä Palveluskoiraliiton
vetohiihtokilpailuissa luokasta A luokkaan C. Hallitus totesi, että Saksanseisojakerho ry edistää
metsästyskoirien jalostusta ja katsoo, että rotujärjestönä emme lähde tukemaan Bretonikerhon
esitystä.
Todettiin Suomen Kennelliiton tiedote pitkäkarvaisen saksanseisojan PEVISA-ohjelman
hyväksymisestä, jonka mukaan pitkäkarvaiselta saksanseisojalta vaaditaan alkaneella 5vuotiskaudella KAER-koetulos. Hallitus on tyytyväinen ja kannustaa myös muita rotuja
anomaan jatkossa PEVISA-ohjelmiinsa KAER-koetulosvaatimuksen jalostukseen käytettäville
koirille.
Käsiteltiin Kennelliiton tiedote jäsenyhdistyksille koskien koirien vakuutusarvoa. Päätettiin
nostaa Saksanseisojakerhon rotujen vakuutusarvo 1000 euroon.
Käsiteltiin Kennelliiton Ajankohtaista jalostusasiaa -tiedote. Päätettiin pyytää
jalostustoimikunnalta esitystä välimuotoisen lanneristinikaman jalostussuosituksesta.
Käsiteltiin vuosikokousasiat. Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle, että paperisiin
jäsenmaksulaskuihin lisätään 5 euron laskutuslisä vuodesta 2017 alkaen.
Päätettiin, että Riistakoira-kilpailulle tehdyt nettisivut osoitteessa riistakoira.fi ovat jatkossa
Saksanseisojakerhon hallinnassa. Sivut linkitetään pysyvästi SSK:n nettisivuille. Vuosittaisen
ylläpitomaksun maksaa Riistakoiran kyseisenä vuonna järjestävä taho.
Hyväksytään koetoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Kerhon kilpailuiden päätuomareiksi
vuodelle 2016 Riistakoiraan Mervi Kukkonen, Junkkariin Jouni Haapanen, Eskon Puumerkkiin
Jari Koho.
Jalostus- ja ulkomuototoimikunta esittävät muutoksia jalostusrekisterin pääsyvaatimuksiin.
Hallitus suhtautuu positiivisesti jalostusrekisterin muutosehdotuksiin, mutta
ulkomuototoimikunnan ja jalostustoimikunnan tulee yhteistyössä valmistella asia huolella
mahdollisesti muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on esitellä asia vuosikokoukselle 2017.
Toimikunnat nimeävät keskuudestaan työryhmän ja ilmoittavat sen hallitukselle. Ennen
vuosikokouskäsittelyä annetaan jalostusneuvojille valtuudet toimia asiassa oman rotunsa
PEVISA:n ja JTO:n puitteissa hyväksyessään jalostusrekisterianomuksia.
Päätettiin nimetä erikoisnäyttelylle vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on toimia linkkinä
erikoisnäyttelytoimikunnan ja ulkomuototoimikunnan välillä ja neuvoa
erikoisnäyttelytoimikuntaa tarvittaessa. Tehtävään valittiin Sanna Aalto.
Päätettiin julkaista erikoisnäyttelyn järjestämisohjeet kerhon nettisivuilla.
Keskusteltiin SSK:n järjestelmien elinkaaresta. Todettiin, että tietokanta ei ole
vanhentumassa, vaan sen kanssa pärjätään toistaiseksi. On kuitenkin tarve tehdä
projektisuunnitelma tulevaisuutta varten. Päätettiin muodostaa asiaa hoitamaan työryhmä, jota
vetämään valittiin Arto Aro. Tietojärjestelmien päivitys tulee aikanaan olemaan useamman
kymmenen tuhannen euron projekti. Päätettiin varata jatkossa tätä varten vuosittain 5.000 euroa
aina tilanteen salliessa.
Käsiteltiin Marja Katajamaan esitys kasvattajapalkinnon sääntömuutoksen käsittelemisestä
vuosikokouksen yhteydessä. Katajamaan esitys on toimitettu hallitukselle määräaikaan
mennessä ja käsitellään vuosikokouksessa esitetyn mukaisesti. Katajamaan lehteen
kirjoittamaan juttuun hallitus päätti laatia vastineen.
Päätettiin laittaa mainosmyynnin vastuuhenkilö hakuun Saksanseisoja-lehdessä.
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Päätettiin tilata painettuja vuosikirjoja edellisvuoden menekin perusteella 160 kpl, ja nostaa
painetun kirjan hinta 10 euroon. Kustannukset ylittävät nykyisen hinnan 5 euroa, minkä vuoksi
hintaa tarkistetaan.
Vuoden 2016 kalenteria myytiin alle 100 kpl, minkä vuoksi päätettiin, että uutta kalenteria ei
tehdä.

