Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 7.-8.2.2014 Parkano
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Kilpimaa, Mäki, Suomaa, Vuorenmaa
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Päätettiin liittyä jäseneksi pienenmünsterinseisojan maailmanliittoon Münsterikerhon
esityksen mukaisesti. Maailmanliiton jäsenmaksuksi on Suomen osalta neuvoteltu 100 euroa.
Päätettiin valtuuttaa Münsterikerho laatimaan liittymisanomuksen ja valitsemaan
maailmanliiton kokoukseen lähtevät edustaja(t). Valtuutettiin Kimmo Vesanto
allekirjoittamaan edustajien valtakirjat. Tämän jälkeen Saksanseisojakerho on jäsenenä kkss,
lkss, pkss ja pms maailmanliitoissa.
Kennelliitossa olleiden ongelmien vuoksi Saksanseisojakerhon kokeiden sääntömuutosasia on
viivästynyt ja se käsitellään vasta Kennelliiton kevätvaltuustossa. Jos sääntömuutos
hyväksytään, uudet säännöt ovat tulossa voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Todettiin,
että tämä koskee myös saman koiran arvostelua perättäisinä päivinä, mikä ei siis ole
mahdollista vielä 1.6.2014 alkavalla koekaudella.
Käsiteltiin koetoimikunnan esitykset kilpailujen päätuomareiksi. Valittiin vuoden 2014
kilpailujen päätuomarit: Junkkarin päätuomariksi Pentti Kuronen, varalla Hannu Liedes,
Riistakoiran päätuomariksi Mika Vuorimaa, Eskon Puumerkin päätuomariksi Mervi
Kukkonen ja Nokkalan rallin päätuomariksi Mika Vuorenmaa.
Päätettiin liittää koetoimikuntaan jäseneksi Olli Punkari, joka ottaa koepäällikön tehtävät
hoitaakseen vuosikokouksen jälkeen Jukka Rohkimaisen jättäessä nuo tehtävät.
Todettiin, että Ladies Trial 2014 -kilpailulle ei ole toistaiseksi löytynyt järjestäjää. Päätettiin
laittaa asiasta ilmoitus lehteen ja kotisivuille ja avata keskustelu tapahtuman kehittämisestä,
koska nykyiselleen paisuneena tapahtumalle ei tahdo löytyä järjestäjiä. Todettiin, että
myönnetään toistaiseksi järjestäjille valtuudet rajoittaa osallistujamäärää haluamallaan tavalla.
Hallitus on jo aiemmin päättänyt, että Ladies Trialin, Nokkalan Rallin ja Eskon Puumerkin
järjestäjille myönnetään 300 euron avustus.
Päätettiin käyttöjalostuspalkinnon sääntöjen muuttamisesta. Päätettiin, että vuosikokouksessa
2015 jaettavat käyttöjalostuspalkinnot anotaan uusien sääntöjen mukaisesti.
Käsiteltiin erikoisnäyttelyn 2014 ohjelma ja jalostuskatselmus. Jalostuskatselmuksen osalta
päätettiin, että SSK ry maksaa jalostusneuvojien matka- ja majoituskulut kyseisen tapahtuman
aikana ja velvoittaa jalostusneuvojat osallistumaan tapahtumaan. Hallitus hyväksyy
jalostustoimikunnan ehdottamat katselmukseen kutsuttavien koirien kriteerit. Terveyden
osalta koirien tulee täyttää jalostuskelpoisuusvaatimukset. Todettiin, että erikoisnäyttelyn
järjestäjä vastaa muista kuluista.
Käsiteltiin jalostustoimikunnan ulkomaanmatka-avustus, joka koski lkss jalostusneuvojien
matkaa Italiaan seuraamaan FCI:n kilpailuja. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että lkss
jalostusneuvojat olivat toissa vuonna seuraamassa FCI:n kilpailuja Kroatiassa. Päätettiin, että
hallitus ei myönnä tänä vuonna ulkomaanmatka-avustuksia jalostustoimikunnalle, koska
kerhon taloudellinen tilanne ei sitä salli ja koska kyseessä ei ole jalostustoimikunnan
toimintasuunnitelmassa ensisijaisina kohteina mainittu pääjalostuskatselmus tai rodun
kotimaan päätapahtuma. Päätettiin, että seuraavaksi kun matka-avustuksia taas myönnetään,
avustusvuorossa on jalostustoimikunnan matkustusohjesäännön mukaisesti valtaroduista
lyhytkarvatiimi. Hallitus velvoittaa jatkossa jalostusneuvojat hyväksyttämään
matkasuunnitelmat vuosikokouksen roturyhmässä.
Tietokantauudistusten osalta päätettiin, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tietokantaan
tehdään toistaiseksi ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömät uudistukset. Mikäli
uudistustarpeita on, ne tulee hyväksyttää erikseen hallituksella.
Tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä hallitus päätti säästötoimenpiteistä, joita
esitetään vuosikokouksessa 2014 hyväksyttäviksi.
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Käsiteltiin 70-vuotisjuhlissa lahjaksi saatujen kiertopalkintojen kohdentamisesta.
Kanakoirakerhon lahjoittama riekkopatsas päätettiin lahjoittaa Niesta-kilpailun
kiertopalkinnoksi. Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin lautanen päätettiin antaa kiertopalkinnoksi
Ladies’ Trialin parhaalle VOI-luokan koiralle. Lapuan MS:n lahjoittaman patsaan
kohdentamisesta päätetään myöhemmin.
Käsiteltiin Tommi Kinnusen esitys ottaa kerhon kotisivuille mainoksia sellaisilta
mainostajilta, jotka hankkivat mainoksen myös Saksanseisoja-lehdestä. Mainosten
hankkimisen helpottamiseksi päätettiin myöntää Tommi Kinnuselle valtuudet neuvotella
tietojenkäsittelytoimikunnan puheenjohtaja Juha Siitosen kanssa asian toteutuksesta ja ottaa
kotisivuille mainoksia soveltuvin osin.
Päätettiin maksaa Riistakeskuksen 100 euron irtipitolupa Talvikokeiden osalta.
Päätettiin valtuuttaa Kanta-Hämeen kanakoirakerho hoitamaan SSK:n messuosastoa
Riihimäen erämessuilla samaan tapaan kuin vuonna 2012.

