Hallitus tiedottaa 3/2015
Hallitus kokoontui 14.6.2015 Palokan ABC:llä.
Jäsenasiat, kennelnimet. Viime kokouksen jälkeen on hyväksytty uusia jäseniä 42 kpl, eronneita ja kuolleita 0 kpl. Maksamattomat jäsenet on poistettu, 256 henkilöä. Poiston jälkeen yhdistyksellä on 1804 jäsentä.
Kennelnimianomuksia hyväksyttiin seitsemän.
Lehtiasiat. Päätettiin hankkia kuusi uutta Juha Kareksen artikkelia julkaistavaksi tulevissa lehdissä painotuksella koiran elämään ja luonteeseen. Lehtitoimikunta saa neuvotella Juha Kareksen kanssa aiheista. Lehtijuttu tarvittaisiin myös aiheesta Vanhan koiran hoito ja lopetus. Lisäksi toivotaan lisää kasvattajahaastatteluja, erityisesti aivan äskettäin kennelnimen saaneilta.
Jalostusasiat. Kennelliitto käynnisti yleisen terveyskyselyn maaliskuun alussa. Vastauksia on kertynyt
12871 koirasta. Shetlanninlammaskoirista on tullut 229 vastausta. Rotujärjestöt voivat pyytää tilastoja käyttöönsä esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelmaa päivitettäessä. Hyväksyttiin Katriina Kauhaniemen esitys
hallitukselle, että kinnerkoirista tulisi samankaltainen listaus yhdistyksen siivuille kuin esim. CEA geenitestatuista koirista. Hallitus kuitenkin edellyttää, että koiran omistaja on antanut luvan julkaista koiran tiedot listalla.
Agility ja toko. Hallitus päätti myöntää Arctic Agility Team ry:lle luvan järjestää shelttien agilitymestaruuskisa
5.9.2015 Keminmaan Kallinkankaalla.
*Don ja Ninna Lindholm kyselivät kuka on nykyisin shelttien agility-yhdyshenkilö ja onko shelteillä SMagilityjoukkuetta tänä vuonna. Sihteeri pyysi ottamaan yhteyttä Eija-Riitta Aaltoseen.
*Sihteeri toimitti Jani Laitamäelle agilitymestaruussäännöt.
*Petri Eklund välitti Tanja Rummukaisen kysymyksen ”Shelttien agimestaruuskiertopalkinnoista”. Voisiko
yhdistys tehdä päätöksen ettei kiertopalkintoja enää jaeta shelttimestaruuksissa. Todettiin, että kiertopalkintoja ei enää ole, vaan pokaalit jäävät kilpailijalle. Pyritään haalimaan takaisin kaikista ns. kiertopalkinnoista
kirjat (albumit) takaisin digitoitavaksi.
*Petri Eklundin välittämä Satu Tuomelan esitys shelttien SM-joukkueen edustuspaidasta. Todettiin, että
pääyhdistyksen joukkueen tulee käyttää yhdistyksen logoa. Yhdistys maksaa logon käytön.
Erikoisnäyttelyt. Pääerikoisnäyttely pidettiin 10.5.2015 Harjavallassa. Näyttely sujui hyvin. Jaana Karonen
toimittaa lopullisen selvityksen, kun kaikki laskut on maksettu. *Sivuerikoisnäyttely pidetään 22.8.2015 Oulussa. Jaana Karonen menee shelttishopin kanssa Ouluun. V. 2017 erikoisnäyttelyt on anottava 30.9.2015
mennessä. v. 2016 Etelä-Suomen Sheltit järjestää erikoisnäyttelyn 13.8.2016 Tuomarinkartanossa. Jaana
Illikainen hoitaa tuomarikutsut Savo-Karjala suunnittelee päänäyttelyä pidettäväksi v. 2017 Boxin hallissa
Joensuussa 1.4.2017. Sihteeri toimittaa Savo-Karjalalle tiedon hakua varten nimettävistä toimihenkilöistä.
Yhdistyksen kilpailut. Vuosikokouksessa jakamatta jääneet pokaali luovutettiin Christina Kittelälle lähetettäväksi edelleen vastaanottajilleen. Yhteystiedot olivat jääneet pois, joten sihteeri etsi yhteystiedot ja meilasi
ne Christinalle 26.4.2015. Saija Tuomi tarkistaa yhdistyksen kilpailusäännöt ensi kokoukseen mennessä..
Kesäleiri. Savo-Karjala joutuu perumaan leirinsä, koska leirin pitopaikka oli tehnyt päällekkäisvarauksen ja
uudelle leiriajalle ei ole kertynyt tarvittavaa määrää ilmoittautumisia
Yhdistyksen ansiomerkit ja säännöt. Sihteeri lähettää säännöt tykötarpeineen hallitukselle. Alaosastot
pohtivat, löytyykö heillä tarvittavat vaatimukset omaavia henkilöitä.
Osallistuminen Rotutorille 2015 – Koiramessuilla 5.-6.12.2015. Yhdistys osallistuu ja suunnitellaan lakana. Varataan paikka ja mahdollinen rotuesittely. Sihteeri varaa 15.6.2015.
Muut asiat. Hannu Saarilahti kertoi valtuuston kokouksesta. Kennelliitto uudistaa lähivuosina sääntönsä.
Asiaa käsiteltiin liiton kevätvaltuustossa
Seuraava kokous pidetään 13.9.2015 Jyväskylässä.
Hallitus

