Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 4.2.2017 Eräjärvi
Läsnä: pj Nummi, vpj Hakkarainen, Aro, Katajamaa, Putkonen, Salo, Suomaa. Sihteerinä Joanna
Reimari
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Käsiteltiin FCI European Cup for Continental Pointers – Request for Consultation eli
rotujärjestölle toimitettu lausuntopyyntö European Cup -kilpailujen läpiviennistä. Laadittiin
lausunto, jossa todettiin, että mannermaisia kanakoiria ei tule arvostella parihaussa vaan ottaa
rodunomaiset ominaisuudet huomioon.
Päätettiin julkaista tiedot Kroatiassa järjestettävästä Spring World Kurzhaar Championship
2017 -kilpailusta kerhon nettisivuilla.
Päätettiin viedä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä toimitettu Sanna Aallon ja Päivi
Reimanin sääntömuutosesitys sekä Heikki Pölläsen hallituksen pyynnöstä laatima
sääntömuutosesitys vuosikokoukselle 2017 käsiteltäviksi ja toimittaa ne maaliskuun
Saksanseisoja-lehteen esiteltäviksi.
Päätettiin valita Tanja Heikkonen kerhon uudeksi päätoimittajaksi Sari Penttisen jättäessä
tehtävän.
Valittiin uudeksi mainosmyyjäksi Markus Mäkynen.
Todettiin stabijhounin ja bretonin PEVISA-muutosesitykset, jotka tulevat vuosikokouksessa
2017 käsiteltäviksi ja maaliskuun Saksanseisoja-lehdessä esiteltäviksi.
Päätettiin koetoimikunnan esityksestä, että 5.–6.5. 2018 järjestetään ylituomaripäivät
Kuopiossa.
Valittiin koetoimikunnan esityksen mukaisesti kerhon kokeiden päätuomareiksi vuodelle 2017
seuraavat henkilöt: Riistakoira Mika Vuorenmaa, Junkkari Kimmo Vesanto ja Eskon
puumerkki Raija Naumanen.
Päätettiin hyväksyä Kalajoen Riistakoira-hakemus vuodelle 2019, vastuuhenkilönä Pauli
Ålander.
Inhimillisen erehdyksen johdosta vuoden 2016 Kennelliiton mestaruuskilpailuavustus jäi
saamatta. Hallitus on tarkentanut toimintaohjeita ja -käytäntöjä jatkoa ajatellen. Tämä ei
vaikuttanut Riistakoiran 2016 järjestäneelle yhdistykselle maksettuun avustukseen.
Käsiteltiin jalostustoimikunnan vuosikokouksen 2016 ohjeiden mukaisesti viimeistelemät
kasvattajataulujen säännöt. Päätettiin julkaista säännöt lehdessä ja tuoda ne vuosikokoukselle
2017 hyväksyttäväksi. Vuosikokous päättää, jaetaanko kasvattajataulut vuosikokouksessa
2017 jo uusien sääntöjen mukaisesti.
Päätettiin hyväksyä tietojenkäsittelytoimikunnan ehdotus julkaisujärjestelmän päivittämisestä.
Valtuutettiin Juha Siitonen hoitamaan asiaa.
Päätettiin pyytää Juha Siitoselta toimikuntia varten listaus raakadatasta, joka tietokantaan on
tallennettu. Toimikuntia pyydetään merkitsemään listaukseen mitä tietoja ja missä muodossa
halutaan tietokannasta ulos. Yhteenvedon tulisi olla valmis vuosikokoukseen mennessä.
Päätettiin muodostaa työryhmä valmistelemaan tietokantauudistusta.
Päätettiin järjestää jalostus-, koe-, ulkomuoto- ja tietojenkäsittelytoimikuntien ja hallituksen
yhteinen kokous elokuussa 2017. Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat jalostusrekisterin
pääsyvaatimukset, jalostuskatselmus sekä tietokantauudistus. Lisäksi pidetään toimikuntien ja
hallituksen omat kokoukset.
Todettiin, että Saksanseisojakerhon arkisto Jyväskylän maakunta-arkistossa on hyvin
ylläpidetty ja siististi järjestetty. Päätettiin toimittaa sinne sieltä vielä puuttuvat pöytäkirjat ja
taloudelliset asiakirjat.
Päätettiin, että vuosikokouksen ja erikoisnäyttelyn osalta jatkossa toimitaan siten, että
toimihenkilöille korvataan sopimushintaiset majoitus- ja lounaskulut kuitteja vastaan.
Matkalaskut toimitetaan suoraan rahastonhoitajalle ja varaukset hoidetaan itse.
Todettiin, että Saija Suomaa on kutsuttu jäseneksi Kennelliiton jalostustieteellisen
toimikunnan alaisen käyttäytymisen jalostustyöryhmän jäseneksi.

