Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 16.4.2016 Espoo
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Aro, Hakkarainen, Kilpimaa, Salo, Suomaa. Sihteerinä Joanna Reimari
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Käsiteltiin Suomen Kennelliitolta tullut posti koskien pentulistavastaavaa. Kennelliiton
ylläpitämään pentuelistaan on nyt mahdollista määrätä kullekin rotujärjestölle
pentulistavastaava, joka voi rotujärjestön valtuuttamana merkitä Kennelliiton pentuelistaan
kunkin pentueen kohdalle, täyttääkö yhdistelmä rotujärjestön jalostussuositukset vai ei (vrt.
Saksanseisojakerhon oma pentuelista). Lähetettiin asia jalostustoimikunnalle valmisteltavaksi.
Kennelliitto järjestää 11.–12.6.2016 koulutusviikonlopun, jossa koulutetaan jalostustarkastajia
sekä vastaavia toimitsijoita Kennelliiton uuteen käyttäytymisen jalostustarkastukseen.
Lähetettiin asia käsiteltäväksi ulkomuoto- ja jalostustoimikunnalle huomiolla, että hakemusten
tulee olla Kennelliitossa jo 4.5.2016.
Myönnettiin 300 euron suuruinen matka-avustus kkss jalostusneuvoja Juha Pärnäselle Saksan
matkaa varten ja lkss jalostusneuvoja Joanna Reimarille Itävallan matkaa varten toimikunnan
matkustusohjesäännön mukaisten anomusten ja toimikunnan toimintasuunnitelman
mukaisesti.
Valittiin Joanna Reimari jatkamaan Kennelliiton valtuustossa ja hänen varaedustajakseen
Vesa Nummi.
Valittiin koetoimikunnan esityksestä Ari Suilamo koetoimikunnan jäseneksi.
Käsiteltiin Hannu Liedeksen lähettämä matkaraportti FCI:n mannermaisten kanakoirien
komitean kokouksesta. Raportin mukaan komitea harkitsee Euro Cup-kilpailun sääntöjen
muuttamista siten, että mannermaiset seisojatkin kokeiltaisiin parihaussa. Asiassa oli päätetty
kuulla kansallisia kennelliittoja ja rotujärjestöjä. Tiedotetaan jalostustoimikuntaa, jäädään
odottamaan virallista kyselyä asiasta.
Todettiin, että Riihimäen Erämessut järjestetään tänä vuonna samana viikonloppuna SSK:n
erikoisnäyttelyn kanssa, eikä Kanta-Hämeen Kanakoirakerho siksi pysty järjestämään SSK:n
messuosastoa erämessuille. Pyritään järjestämään osasto kun messut seuraavan kerran
järjestetään kahden vuoden kuluttua.
Hyväksyttiin jäseniksi kaikki 16.4.2016 mennessä jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt.
Samalla päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa ja tarkentaa
hallituksen toimintaa jäsenten hyväksymisen suhteen, Saksanseisojakerhon säännöt
huomioiden.

Saksanseisojakerhon hallituksen järjestäytymiskokous 17.4.2016 Espoo
Läsnä: pj Nummi, vpj Hakkarainen, Aro, Katajamaa, Putkonen, Salo, Suomaa sekä varajäsenet Liedes
ja Aalto. Sihteerinä Joanna Reimari
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Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Nummi,
varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Hakkarainen. Jäseninä Arto Aro, Sami Salo, Saija
Suomaa, Jarmo Katajamaa ja Pasi Putkonen. Varajäseninä ovat vuosikokouksessa valitut 1.
varajäsen Hannu Liedes ja 2. varajäsen Sanna Aalto.
Koetoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Juha Tuulaniemi. Koepäällikkönä jatkaa Olli
Punkari. Koetoimikunnan jäsenenä jatkavat Timo Hakkarainen ja Ari Suilamo.
Jalostustoimikuntaan kuuluvat vuoden 2015 vuosikokouksen jälkeen jalostusneuvojat Juha
Pärnänen (2), Markku Viitala(1), Jaakko Lastumäki (3), Susanna Järvinen (2), Joanna
Reimari(1), Minna Loukusa (3), Päivi Reiman(1), Päivi Pesonen(3), Miia Salo (1) ja Kaisa
Mustonen (2). Toimikausi on kullakin jäsenellä 3 vuotta. Jalostustoimikunta valitsee
keskuudestaan pj:n ja sihteerin.
Atk- toimikunnan puheenjohtajana toimii Juha Siitonen (tietokanta, kotisivujen rakenne).
Jäseninä Päivi Reiman ja Harri Järvinen (kotisivujen sisältöpäivitys), Maarit Seppänen
(keskustelupalstan moderointi).
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Ulkomuototoimikuntaan kuuluvat Raimo Louhio, Erja Nummi, Joanna Pronin, Minna
Toivakka ja Tiina Eskelinen. Sanna Aalto toimii ulkomuototoimikunnan avustajana.
Ulkomuototoimikunta valitsee pj:n ja sihteerin keskuudestaan.
- Saksanseisojalehden päätoimittajana jatkaa Sari Penttinen.
- Vuosikirjan päätoimittajana jatkaa Susanna Järvinen.
Rahastonhoitajana jatkaa Irmeli Mölsä.
Hallituksen sihteeri tarvitsee apua kiertopalkintolistan päivittämiseen sekä kerhon
toimihenkilöiden merkkipäivien seuraamiseen. Päätettiin valtuuttaa apusihteeri käymään läpi
palkintojen nykyisen sääntölistan ja valmistelemaan hallituksen seuraavaa kokousta varten
esityksen sääntölistauksen puutteista. Valittiin apusihteeriksi Sanna Aalto.

