Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 26.4. Harjavalta
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Kilpimaa, Suomaa, Vuorenmaa. Sihteerinä Joanna
Reimari
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Päätettiin tiedustella Keski-Suomen Kanakoiraharrastajien halukkuutta järjestää vuosikokous
2015, koska alueellisen kierron mukaan olisi hyvä järjestää kokous tällä kertaa KeskiSuomessa.
Käsiteltiin esitys ulkomaisten koetulosten tallentamisesta tietokantaan. Hallitus pitää
kansainvälistä harrastamista positiivisena, mutta todettiin, että eri mailla on yleensä omat
tietokannat, joista kyseisen maan koetulokset ovat luettavissa. Näin ollen päätettiin, että
tietokantaan tallennetaan jatkossakin ainoastaan kotimaiset koetulokset.
Vuoden 2015 vuosikokouksen yhteydessä on päätetty järjestää jalostuspäivä. Valtuutettiin
jalostustoimikunta valmistelemaan asiaa, valitsemaan joko keskuudestaan tai toimikunnan
ulkopuolelta vastuuhenkilö vetämään projektia sekä toimittamaan hallitukselle esitys
jalostuspäivän kulusta.
Päätettiin tarjota erikoisnäyttelyä 2016 Kuopioon tämän vuoden Riistakoira-kilpailun
järjestäjälle. Mikäli Kuopiosta ei löydy kiinnostusta, laitetaan asiasta ilmoitus lehteen.
Todettiin tarve muistuttaa jäsenistöä Saksanseisojakerhon kilometrikorvausten
laskutuskäytännöstä. Kilometrikorvaus maksetaan aina ainoastaan auton kuljettajalle eli
yhdelle henkilölle per autokunta. Kilometrikorvaus maksetaan kotoa kokous- tai
tapahtumapaikalle, paitsi jos toteutunut matka on tätä lyhyempi. Jos matkalaskun laatija
saapuu esimerkiksi Junkkariin suoraan metsästysreissulta Lapista, kilometrikorvaus
maksetaan ainoastaan edestakaiselle kodin ja Junkkarin väliselle matkalle.
Käsiteltiin Minna Loukusalta tullut ehdotus kyselyn järjestämiseksi naisjäsenille Ladies
Trialin kehittämisestä. Pidettiin ehdotusta kyselyn järjestämisestä ja työryhmän perustamisesta
kyselyn vastauksia käsittelemään hyvänä. Todettiin, että jäsenrekisteriä ei voi käyttää
yhteystietojen hankkimiseen kyselyä varten. Todettiin, että kyselyä voisi sen sijaan mainostaa
näkyvästi lehdessä ja nettisivuilla ja kyselyyn voisi laittaa erilliseksi kohdaksi kysymyksen
siitä, onko vastaaja osallistunut Ladies Trial .-kilpailuun. Minna Loukusalle annettiin
valtuudet lähteä työstämään asiaa ja kokoamaan työryhmä ehdotuksensa mukaisesti.

Saksanseisojakerhon hallituksen järjestäytymiskokous 26.4. Harjavalta
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Kilpimaa, Suomaa, Vuorenmaa, varajäsen Aalto.
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Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajana toimii Kimmo Vesanto,
varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Nummi. Jäseninä Timo Hakkarainen, Mika Vuorenmaa,
Saija Suomaa, Kari Kilpimaa ja Arto Aro. Varajäseninä ovat vuosikokouksessa valitut Juha
Loukusa ja Sanna Aalto.
Valittiin koetoimikunnan pj:ksi Juha Tuulaniemi. Koepäälliköksi valittiin Olli Punkari.
Koetoimikunnan jäseneksi valittiin Timo Hakkarainen. Koetoimikunnan kokoonpanoa
jouduttiin nyt hieman supistamaan hallituksen päättämän kulujen karsintaohjelman vuoksi ja
oma merkityksensä oli vesityöuudistuksen saattaminen loppuun, jolloin pienemmällä
kokoonpanolla selvitään.
Jalostustoimikuntaan kuuluvat vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen jalostusneuvojat, Joanna
Reimari(3), Markku Viitala(3), Jarmo Katajamaa(1), Miia Salo(3). Erja Nummi(1), Tiina
Eskelinen(2), Nina Pärssinen(2), Juhani Nikkola(1), Päivi Reiman(3) ja Päivi Pesonen(2).
Toimikausi on kullakin jäsenellä 3 vuotta. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan pj:n ja
sihteerin.
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Atk- toimikunnan Puheenjohtajana toimii Juha Siitonen (tietokanta, kotisivujen rakenne).
Jäseninä Päivi Reiman ja Harri Järvinen (kotisivujen sisältöpäivitys), Maarit Seppänen
(keskustelupalstan moderointi).
Ulkomuototoimikuntaan kuuluvat Raija Tammelin, Raimo Louhio, Anita Maljanen, Erja
Nummi, Minna Toivakka ja Joanna Pronin. Ulkomuototoimikunta valitsee pj:n ja sihteerin
keskuudestaan.
Saksanseisojalehden päätoimittajana jatkaa Sari Penttinen.
Vuosikirjan päätoimittajana jatkaa Susanna Järvinen.

