Hallituksen päätöksiä 26.5.2019 ja sähköpostikokous kesäkuu 2019
•

Tiedottaminen ja viestintä
• Hallitus nimesi Nina Pärssisen tiedotusvastaavaksi, mutta tiedotus / viestintäkokonaisuuteen
palataan elokuun kokouksessa. Lisäksi Facebook-sivujen ylläpitäjiksi nimettiin Tommi
Väisänen ja Nina Pärssinen.

•

Suomen Stabyhoukerho ry on pyytänyt Saksanseisojakerho ry:ltä puoltoa hakemukselleen liittyä
rotua harrastavana yhdistyksenä suoraan Suomen Kennelliitto ry:een, tai muuten mahdollisuutta
päästä Voittaja -näyttelyn yhteydessä olevalle rotutorille esittelemään Stabijhoun -rotua. Kyseinen
rotutori on varattu Suomen Kennelliitto ry:n jäsenyhdistyksille, joilla on mahdollisuus saada
rotutorille oma standi.
• Hallitus päätti, että Saksanseisojakerho ry ei puolla Suomen Stabyhounkerho ry:n liittymistä
Suomen Kennelliitto ry:een, vaan kaikki rotujärjestön rodut tulee pitää suoraan
rotujärjestön alaisuudessa. Näin voidaan taata rotujen tasapuolisuus toiminnassa ja
säilyttää edustavuutemme sekä Suomen Kennelliitto ry:ssä että suhteessa sidosryhmiin.
• Saksanseisojakerho ei pidä tärkeänä osallistumista rotutorille Voittaja-näyttelyssä, koska
tapahtuman kohdeyleisö ei ole kerhon edustamien rotujen osalta tärkeä. Rotutorilla tulisi
olla esillä useita kerhon edustamia rotuja koko näyttelyn ajan. Vapaaehtoisia eri rotujen
koiria omistajineen on ollut erittäin vaikea, ellei jopa mahdotonta, saada koko messujen
ajaksi. Saksanseisojakerho ry on perinteisesti osallistunut erämessuille, jonka kohdeyleisö
on oikea ja joihin on saatu monipuoliesti eri rotuja esille.

•

Riistakoira 2019 ja Riistakoira 2021
• Myönnettiin Kalajoen Riistakoiran 2019 järjestäjille avustusta 2000€.
• Valittiin vuoden Riistakoira 2021 järjestämispaikkakunnaksi Lapua ja järjestelyvastuu
annettiin Junkkaria järjestävälle ryhmälle.

•

Lapualla on ollut käynnissä ns. Alajoki-hanke, jonka tarkoituksena on kehittää riistan
elinolosuhteista Lapuan Alajoki -alueella luonnon monimuotoisuutta lisäämällä ja petopainetta
vähentämällä mm. riistapelloilla, kosteikoilla ja pienpetokantojen hallinnalla. Koko hankkeen
budjetti on 65 000 €.
• Saksanseisojakerho ry:ltä haettiin hankkeelle avustusta 2 000 euroa, päätettiin antaa 500€
kuten viime vuonnakin.

•

Muita päätöksiä
• Päätettiin valtuuttaa ulkomuototoimikunta kutsumaan Junkkariin 2019 ulkopuolisia
tuomareita harkintansa mukaan.
• Suomen Kennelliitto ry:n Rotujärjestöpäivät pidetään 21.9.2019, johon Saksanseisojakerho
ry:llä on mahdollisuus lähettää kaksi edustajaa. Päätettiin kysyä, onko
jalostustoimikunnalta halukkaita osallistumaan ko. rotujärjestöpäiville.
• Päätettiin antaa lausunto Suomen Kennelliitto ry:lle vakiosopimuskaavakkeesta jäsenistöltä
tulleiden kommenttien pohjalta.
• Antti Kokko on lupautunut uudeksi it-päälliköksi tietojenkäsittelytoimikuntaan ja lehden
päätoimittajaksi Pekka Peltonen.
• Hallituksen ja toimikuntien yhteinen kokous pidetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
2. – 4.8.2019.

