Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 2.–3.2.2019 Jämsä
Läsnä: pj Nummi, vpj Hakkarainen, Katajamaa, Salo, Suomaa. Sihteerinä Joanna Reimari
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Käytiin läpi jäsenmäärän kehitystä. Todettiin, että jäsenmäärä on pysynyt lähes ennallaan
viime vuoteen verrattuna. Uusien ja eronneiden jäsenten suhde on kääntynyt positiiviseksi.
Hyväksyttiin Ladies Trial 2019 avustusanomus.
Päätettiin lisätä Kari Kilpimaan esitys Riistakoiran sääntöjen muuttamisesta
vuosikokousaineistoon. Päätettiin alustaa vuosikokouksessa aiheesta ”nykyiset Riistakoiran
säännöt ja läpivientiohjeet” ennen asian käsittelyä.
Todettiin, että Kari S. Virtaselle ja Raimo Louhiolle on haettu KAER emeritus-arvoa ja
hakemukset on hyväksytty Kennelliitossa. Emeritus-arvot jaetaan vuosikokouksessa.
Käsiteltiin jalostustoimikunnan ja ulkomuototoimikunnan muutosehdotukset elokuussa
muokattuihin jalostustarkastuksen sääntöihin. Muutosehdotukset olivat pieniä ja osin
yhteneviä. Käytiin ne huolella läpi ja tehtiin muokkauksia. Lähetettiin muokattu versio vielä
kommentoitavaksi toimikunnille. Yhteinen jalostustarkastuksen sääntöesitys ja siihen liittyvät,
ylituomaripäivien hyväksymät KAER-sääntömuutosesitykset esitetään vuosikokouksessa.
Jalostustoimikunta esittää, että jalostustoimikunnan ohjesääntöä päivitetään ja muokataan.
Päätettiin viedä ohjesäännön muokkausasia elokuun yhteiskokouksen käsiteltäväksi,
tavoitteena esittää muokattu versio vuosikokoukselle 2020. Päätettiin pyytää
jalostustoimikuntaa aktivoimaan uudelleen jäsenistölle suunnattu online-kysely kerhon
nettisivuille ja FB-sivuille vielä ennen vuosikokousta. Kyselyssä tiedustellaan jäsenistöltä,
mitä toiveita heillä on jalostustoimikunnan työn osalta. Kyselyn tulokset esitellään ja niistä
keskustellaan vuosikokouksen roturyhmissä ja edelleen elokuun yhteiskokouksessa.
Ulkomuototoimikunnan osalta todettiin tekemättä jääneet työt. Todettiin, että toimikunnan
tulee hyväksyttää Kennelliittoon tai FCI:iin lähetettävät lausunnot tai pyynnöt hallituksella
etukäteen. Todettiin tarve laatia myös ulkomuototoimikunnalle ohjesääntö, jossa toimikunnan
vastuut, tehtävät, työnjako sekä toimivalta määritellään. Päätettiin velvoittaa
ulkomuototoimikunta laatimaan ohjesääntöesitys hallitukselle hyväksyttäväksi. Käsiteltiin
Joanna Proninin eronpyyntö ulkomuototoimikunnasta ja myönnettiin hänelle ero anomuksen
mukaisesti. Samalla päätettiin ulkomuototoimikunnan toimikuntatyön tehostamiseksi uudistaa
toimikunnan kokoonpanoa siten, että päätettiin pyytää puheenjohtajaksi Sanna Aalto,
sihteeriksi Tarja Kallio, jäseniksi Raimo Louhio, Erja Nummi ja Emma Pirilä. Hallitus kiitti
vanhaa ulkomuototoimikuntaa kerhon eteen tehdystä työstä.
Päätettiin, että vuosikokous 2020 järjestetään vuosikokousten valtakunnallisen
kiertojärjestyksen mukaisesti Etelä-Suomessa, tarkemmin Lounais-Suomessa tai
Satakunnassa. Valtuutettiin Vesa Nummi valmistelemaan asiaa.
Käytiin läpi Erämessujen messuosastolla talkoilleilta kerättyä palautetta ja kehitysehdotuksia.
Päätettiin, että Kanta-Hämeen kanakoirakerho ry saa vastata Saksanseisojakerho ry:n standistä
Erämessuilla myös 2020, SSK osallistuu osaston kehittämiseen.
Todettiin, että isomünsterinseisojien maailmanliitto on perustettu. Jäsenmaksua ei toistaiseksi
kerätä.
Käytiin Artio oy:n edustajien kanssa läpi tietokannan kehittämistarpeita. Antti Kokko
osallistui skypen välityksellä tähän kokouksen vaiheeseen. Keskusteltiin jo alkuun saatetun
tallennuspuolen kehitystyön jäljellä olevista kehitystarpeista ja todettiin tiiviimmän ja suoran
yhteistyön tarve käyttäjien sekä kehittäjän välillä jatkossa. Nimettiin Jarmo Katajamaa, Antti
Kokko ja Arto Aro vastaamaan määrittelyjen tekemisestä tietokannasta ulos otettavien
ominaisuuksien, hakujen ja tietokannan käyttöliittymän tavoiteltavien ominaisuuksien osalta,
toimikunnilta tulleet toiveet mielessä pitäen.

