Hallitus tiedottaa 4/2015
Hallitus kokoontui 13.9.2015 Jyväskylässä.
Jäsen- ja kennelnimihakemukset. Viime kokouksen jälkeen on hyväksytty 12 uutta jäsentä ja 5 kennelnimianomusta.
Lehtiasiat. Lehden sisältö riippuu paljon jäsenistön aktiivisuudesta. Hallitus kehottaa alaosastoja aktivoimaan jäseniään kirjoittamaan lehdelle juttuja ja lähettämään kuvia. Päätettiin, että lehteen olisi hyvä saada
kasvattajahaastatteluja, vaihteeksi erityisesti uusilta kasvattajilta. Sihteeri lähettää jatkossa listat tuoreista
kennelnimen saajista lehtitoimikunnalle haastattelupyyntöä varten.
Kotisivut. Kotisivulle lisätään yhdyshenkilöiden tiedot. Lisätään paimennusyhdyshenkilö, joka on Sari
Strömberg.
Agility ja toko. Arctic Agility järjesti agilityn Rotumestaruuskisat 5.9.2015. Osanotto oli hyvä. Todettiin rotumestaruuskisojen kilpailusäännöt vanhentuneiksi. Petri Eklund luonnostelee agilityn rotumestaruuskisoja
koskevan sääntömuutosehdotuksen tilinpäätöskokoukseen. Jani Laitamäki ja Anne Leppäkorpi tiedustelevat
seurojen kiinnostusta järjestää v. 2016 kisat. Pyydettiin lisäksi Saija Tuomea tiedustelemaan v. 2016 tokomestaruuskisoille järjestäjää. Keskusteltiin tokosääntöjen uudistamisesta. Todettiin, että myös Rally-tokon
kisoihin olisi hyvä saada säännöt.
Erikoisnäyttelyt. Sivuerikoisnäyttely pidettiin 22.8.2015 Oulussa. Näyttelyyn ilmoitettiin 147 koiraa. Näyttelyä pidettiin onnistuneena, vaikka tavarantoimittajan kanssa oli ongelmia. Jaana Karonen oli näyttelyssä
shelttishopin kanssa. * Vuoden 2016 pääerikoisnäyttelyn pitää Etelä-Suomen Sheltit ry Helsingin Tuomarinkartanossa 13.8.2016 (ennakkomainos tässä lehdessä). Vuoden 2017 näyttelyn järjestää Savo-Karjalan
Sheltit Joensuun POKS-hallissa. Näyttelypäiväksi on anottu 1.4. 2017.
Yhdistyksen kilpailut. Jäsenistöltä tullut kyselyjä rally-tokon ykkösruusuketoiveista. Päätettiin myöntää
1.1.2016 alkaen myös rally-tokosta ykkösruusuke, minkä väriksi sovittiin puna-kulta. Ruusukkeeseen vaaditaan saman vuoden aikana saadut kolme vaaditun pisterajan ylittävää tulosta (pisteraja määritellään vielä
erikseen ja säännöt julkaistaan yhdistyksen sivuilla ja lehdessä).
Kesäleirikuulumiset. Hämeen Sheltit pitivät leirin Urjalan Taikayö – leirintäalueella 31.7.-2.8.2015. Leiri oli
muutoin hyvä, osanottajia n. 15-18 (mukana päiväkävijöitä), mutta alueella oli turhan paljon häiriöitä. Ensi
vuoden leiri järjestetään eri paikassa.
Yhdistyksen toimihenkilöiden työnjako. Hallituksen toimintaa pyritään tehostamaan työnjaon avulla, kukin
hallituksen jäsen saa vastuun jostain yhdistyksen toiminnasta. Hannu Saarilahti, Mirja Kukkamäki ja Jaana
Karonen valmistelevat esityksen tilinpäätöskokoukseen.
Koulutus. HSKP järjestää Innovaatioristeilyn lauantaina 10.10.2015. Kokoukseen osallistuvat Jani Laitamäki, Saija Tuomi ja Mirja Kukkamäki. Kennelliitto järjestää KoiraExpon 6.-7.2.2016. Yhdistys nimeää edustajia,
kun Expon sisällöstä saadaan tietoa.
Osallistuminen Rotutorille 2015 – Koiramessuilla 5.-6.12.2015. Yhdistyksellä esittelypiste 5.-6.12.2015
pidettävien Koiramessujen Rotutorilla. Shelttien rotuesittely pidetään molempina päivinä. Esittelypisteen
hoitamisessa avustaa Etelä-Suomen Sheltit.
Vuolasvirta-palkinnon on Kennelliitto myöntänyt ansiokkaasta kasvatustoiminnasta Miina Lukkarille, Minitiimin kennel. Vuolasvirta-palkinnot jaetaan Helsinki Winner 2015 – näyttelyn yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 5.12.2015 iltapäivällä 1-hallissa ryhmäkilpailukehässä, minkä jälkeen on kahvitilaisuus. Palkintojenjakotilaisuudessa yhdistystä edustavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Vuosikokous. Vuosikokous pidetään 20.3.2016 klo 12.00 alkaen Jyväskylässä Hotelli Albassa. Äänivaltaisuuden tarkistus klo 11.10-11.50. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustellaan tulevaan JTO:n päivitykseen liittyen ajankohtaisista rodun terveydentilaan liittyvistä asioista (ilmoitus toisaalla tässä lehdessä).
Seuraava kokous pidetään tarvittaessa 22.11.2015. Tilinpäätöskokous on 14.2.2016 Jyväskylässä.
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