Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 27.1.2018 Sastamala
Läsnä: pj Nummi, vpj Hakkarainen, Aro, Putkonen, Salo, Suomaa, varajäsen Aalto. Sihteerinä Joanna
Reimari
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Todettiin, että boubonnaisinseisojan PEVISAan on saatu vuoden jatkoaika vuodelle 2018.
Jalostustoimikunta on laatinut päivitetyn JTOn ja ehdottaa, että PEVISA jatkuu entisenlaisena.
Otetaan vuosikokouksen asialistalle.
Käsiteltiin jalostustoimikunnan ehdotuksia jalostustarkastuksen tarkentamisesta. Päätettiin
viedä esitys aikuisten koirien jalostustarkastuksen säännöiksi vuosikokoukselle 2018.
Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että ainoastaan aikuisten koirien jalostustarkastuksen
hyväksytyllä tuloksella pääsee jalostusrekisteriin. Junkkarin jalostustarkastuksen tulosta
voidaan käyttää jalostusrekisterissä täydentävänä ulkomuotoarviona. Päätettiin esittää
alaikärajaksi 2 vuotta ja poistaa yläikäraja. Päätettiin esittää, että koira voi osallistua aikuisten
jalostustarkastukseen maksimissaan 2 kertaa. Päätettiin esittää vuosikokoukselle kaksi
vaihtoehtoa kohtaan osallistumisoikeus: a) aikuisten koirien jalostustarkastukseen
pääsemiseksi vaaditaan KAER-kokeesta vähintään AVO2-palkinto TAI b) ei vaadita aikuisten
koirien jalostustarkastukseen pääsemiseksi KAER-koetulosta. Molemmissa vaihtoehdoissa
vaaditaan lisäksi, että koira täyttää terveyden osalta rodun PEVISA-vaatimukset. Päätettiin
esittää, että koirien arvioinnista vastaa vähintään 2 ulkomuototuomaria sekä avustava henkilö,
joka on mahdollisesti jalostusneuvoja tai muu tehtävään koulutettu henkilö. Esitys
jalostustarkastuksen säännöiksi löytyy kokonaisuudessaan toisaalta tästä lehdestä.
Todettiin, että jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Nykyinen jäsenmäärä on 2550. Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että uusilta
kasvattajajäseniltä ei peritä jäsenmaksua vuonna 2018. Kokeilua ehdotetaan jatkettavaksi 3
vuotta, jotta nähdään onko tällä vaikutusta jäsenmäärään. Tällä pyritään saamaan lisää uusia
jäseniä.
FCI European Cup 30.–31.3.2018 Ranskassa ja lyhytkarvaisten saksanseisojien MM 2.–
3.4.2018. Todettiin, että kutsu on tullut puhelimitse. Kutsun on tultava kirjallisesti
Kennelliitolle, joka välittää kutsun rotujärjestölle. Todettiin, että ilman kirjallista kutsua ei
voida anoa avustuksia eikä valita joukkuetta.
Todettiin, että kentältä ei ole tullut SSK:n sääntöjen nettisivuilla olleeseen sääntöehdotukseen
kommentteja. Viedään sääntöehdotus vuosikokoukselle 2018. Päätettiin pyytää
sääntöehdotukselle tätä ennen Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastus.
Todettiin, että Saksanseisojakerhon facebook-sivut on perustettu. Kyseessä on suljettu ryhmä,
vain SSK ry:n jäsenille. Jäsensihteeri hyväksyy ja tarkastaa jäsenyyden. Todettiin, että sivut
ovat valmiit julkaistavaksi.
Päätettiin, että Kanta-Hämeen kanakoirakerho ry hoitaa Saksanseisojakerho ry:n edustuksen
Erämessuilla 2018. Varataan järjestämiseen 500,00 euroa.
Todettiin, että isomünsterinseisojien maailmanliitto on perusteilla ja suomalaisille
harrastajillekin on tullut kutsu.
Päätettiin korjauttaa Kanakoira-taulu.

