Hallitus tiedottaa 2/2015
Hallitus kokoontui 19.4.2015 Keljonkankaan ABC:llä.
Jäsenhakemukset. Viime kokouksen jälkeen on hyväksytty uusia jäseniä 18 kpl, eronnut 3 henkilöä ja kuolleita on ollut 1 kpl.
Kennelnimianomukset. Kennelnimianomuksia on hyväksytty 5 kpl, Katri Mäkinen, Emmi Hämäläinen, Satu
Vesalehto, Inka Räsänen ja Taru Roininen.
Muita nettiäänestyksiä. Hyväksytty v. 2015 Royal Caninin sponsorointisopimus, jossa yhteyshenkilönä
toimii Tarja Nevalainen. Hyväksytty myös jalostustoimikunnan esityksestä urosten jalostuskäytön rajoittaminen. Pöytäkirjat 4 ja 5/2014 hyväksytty nettiäänestyksellä. Hyväksyttiin esitys Kennelliiton valtuustolle.
Yhdistyksen rahatilanne. Jaana Karonen esitti taloustilannekatsauksen ja ilmoitti tällä hetkellä olevan 1997
jäsentä, joista maksamattomia 272.
Shetlanninlammaskoirien perusarvo on edelleen 1300 €.
Agility ja toko. Shelttien agilitymestaruuskisan v. 2015 järjestäjä on vielä etsinnässä.
Tokomestaruuskisan v. 2015 järjestäjää myös kaivataan.
Shelttien tokomestaruuskilpailujen v. 2014 tulokset löytyvät Hämeen Shelttien sivuilta.
Erikoisnäyttelyt. Pääerikoisnäyttely pidetään 10.5.2015 Harjavallassa. Näyttelyyn on ilmoitettu 117 koiraa.
Harjavallan erikoisnäyttelyyn on hankittu iZettle-maksulaite myyntiä varten. Korvaus 4 % myynnistä.
Sivuerikoisnäyttely pidetään 22.8.2015 Oulussa.
V. 2017 erikoisnäyttelyt on anottava 30.9.2015 mennessä. Savo-Karjala suunnittelee päänäyttelyä v. 2017,
mikä myös päätettiin.
Näyttelyiden vuorolistan päivittäminen pidettyjen näyttelyiden mukaan.
Etelä-Suomen Sheltit järjestää erikoisnäyttelyn 13.8.2016 Tuomarinkartanossa.
Häme voi lähteä suunnittelemaan v. 2018 näyttelyä.
Yhdistyksen kilpailut. Ritva Tuominen ilmoitti, että Eija-Riitta Aaltonen voisi taas jatkaa vuorostaan agilitykisatulosten vastaanottamista.
Päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen agility-yhdyshenkilöstä ym. mandaateista päättäminen.
Tokon puolella Saija Tuomi käy läpi yhdistyksen kilpailusäännöt muuttuvien tokosääntöjen takia ja päivittää
ne ensi kokoukseen.
Kesäleiri. Savo-Karjala järjestää kesäleirin 26.-28.6.2015 (huom. aika muuttunut) Kaavilla kekrhotalo Raukussa. Sinne ovat tervetulleita yhdistyksen jäsenet kautta Suomen.
Hämeen Sheltit ry ovat järjestämässä kesäleiriä 31.7.-2.8.2015 Urjalan Taikayössä.
Helsingin Seudun kennelpiirin Innovaatioristeily 10.10.2015. HSKP:n järjestämä Innovaatiokokous pidetään lauantaina 10.10.2015 yhteistyössä Vetcare Oy:n kanssa laivamatkalla Helsinki – Tallinna – Helsinki.
Kokous jatkuu laivan ollessa satamassa Tallinnassa, eli ei maihinnousua. Yhdistys ilmoittaa 3 osallistujaa,
Jani Laitamäki, Mirja Kukkamäki ja Saija Tuomi.
Koulutus. Tuomareiden erikoiskoulutus järjestetään 14.3.2015 Porvoossa. Koulutuksen pitää Rainer Vuorinen ja Piia Enlund. Maarit Kalke hoitaa järjestelyt.
Kennelliitolle nimettävä kolme henkilöä eri aineistojen vastaanottajaksi Omakoiraan.
Yhteystietojen ylläpito siirtyy Omakoiraan tiedot päivitettävä kesäkuuhun mennessä. Hallitus päätti joulukuun
kokouksessaan, että Showlinkin ylläpitämästä rotuyhdistysten yhteystietotiedostosta luovutaan ja sen ylläpito
siirretään Omakoiraan. Vastaanottajien määrää supistetaan kolmeen kutakin rotujärjestöä kohden 1.6.2015
alkaen. Yksi henkilö määritellään terveystutkimuslomakkeiden, yksi näyttelytulosten ja yksi koetulosten vastaanottajaksi. Rotuyhdistykset huolehtivat jakelusta tarvittaville henkilöille itse. Nämä henkilöt saavat 1.6.
alkaen meiltä kaikkien yhdistyksenne alaisten rotujen ko. tulokset. Heidän tulee jakaa tulokset yhdistyksenne
sisällä tarvittaessa edelleen. Päätettiin, että Koetulokset ja Näyttelytulokset menevät sihteerille ja terveystulokset jalostustoimikunnan sihteerille.
Skype – videoneuvottelukokeilu. 25.3.2015 Skype – videoneuvottelukokeilu Hannu Saarilahden, Petri
Eklundin ja Mirja Kukkamäen kesken. Jatketaan vielä testausta.
Hallituksen kokouskäytännöt. Sähköpostiäänestyksessä kaikki äänestää. Kokouksiin osallistuminen –
varajäsenet mukaan, korvataan kahvit ja ruoat. Suunnitellaan kokousten avuksi jonkinlaista sähköistä palaveeraamistapaa. Kerätään päätetyt pöytäkirjat yhteen paikkaan.
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Muut asiat. Päätettiin, että Saija Tuomi päivittää tokosäännöt seuraavaan kokoukseen. Perustetaan päätöksenteon avuksi hallituksen keskustelupalsta. Valmistellaan seuraavaan kokoukseen ehdotus hallituksen
sisäisestä työnjaosta.
Seuraava kokous pidetään 14.6.2015 Jyväskylässä.
Hallitus

