Hallitus tiedottaa 6/2015
Hallitus kokoontui 14.02.2016 Jyväskylässä. Kokous oli tilinpäätöskokous
Jäsenasiat, kennelnimet. Viime kokouksen jälkeen on hyväksytty 98 uutta jäsentä. 68 jäsentä on
eronnut vuoden päättyessä. Kennelnimianomuksia puollettiin 7 kpl.
Alayhdistysten toiminta. Keskusteltiin alayhdistysten toiminnan ongelmista. Vanhempien aktiivien väistyessä usealla alaosastolla näyttää juuri nyt olevan vaikeuksia toimintansa järjestämisessä. Sukupolvenvaihdos tuottaa haasteita, joihin yhdistyksen täytyy vastata.
Vuosikokousasiat. Hallitus hyväksyi osaltaan vuosikokouksen esityslistan sekä hallituksen ja jalostustoimikunnan luonnokset toimintakertomuksiksi v. 2015 ja toimintasuunnitelmiksi vuodelle 2016. Lisäksi
hyväksyttiin rahastonhoitajan esittelemä tilinpäätös ja talousarvio. Hallitus totesi yhdistyksen taloudellisen tilanteen hyväksi. Asiakirjat menevät ennen vuosikokousta vielä toiminnantarkastajille.
Jalostusasiat. Jalostustoimikunnan esityksestä päätettiin ,että Kennelliiton hyväksymä välimuotoisen
ristinikaman jalostussuositus otetaan käyttöön, että CNGA1-PRA –geenitestatuista shelteistä tehdään
listaus yhdistyksen kotisivuille, että jalostustoimikunta hankkii käyttöönsä ESSC:n, SSSK:n ja NSSK:n
tulkinnat shetlanninlammaskoiran rotumääritelmiksi.
Agility, Toko ja Rally-toko. Hyväksyttiin uusitut säännöt rotumestaruuskilpailuun. Säännöt astuvat
voimaan heti ja ne julkaistaan toisaalla tässä lehdessä. Päätettiin, että shelttien v. 2016 agilityn rotumestaruuskilpailut 16.7. Kokkolassa, järjestäjänä Keski-Pohjanmaan Koirakilta.
Yhdistyksen tokomestaruuskilpailu järjestetään tänä vuonna 10.9. Torniossa, järjestäjänä Tornion Kennelkerho.
Hyväksyttiin esitys Rally-tokon Ykköskilpailun säännöiksi. Säännöt tulevat voimaan heti ja ne julkaistaan
toisaalla tässä lehdessä. Tänä vuonna kilpaillaan siis ensimmäistä kertaa Rally-tokon ykkösruusukkeista.
Erikoisnäyttelyt. v. 2016 erikoisnäyttely järjestetään 13.8. Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa
Helsingissä. Kutsu löytyy toisaalta tästä lehdestä. Merkittiin tiedoksi, että v. 2017 näyttelyn anomus on
hyväksytty ja että v. 2018 näyttely tulee anoa kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.
Koulutus. Jalostustoimikunnalle annettiin lupa lähettää 1-2 henkilöä jalostusneuvojan peruskurssille ja
neljä henkilöä koulutettavaksi Kennelliiton jalostustarkastuksen tarkastajiksi.
Yhdistyksen toimihenkilöiden työnjako. Hallitus pyrkii jäsentämään ja tehostamaan toimintaansa sisäisen työnjaon avulla. Toiminta jaotellaan talouteen, viestintään, jalostukseen, kilpailuihin, koulutus-, leirija nuorisotoimintaan sekä näyttelytoimintaan, joihin nimetyt hallituksen jäsenet vastaavat oman sektorinsa tiedonkulusta hallitukseen päin sekä toiminnan kehittämisestä. Alayhdistysten ongelmien vuoksi
yhdistys harkitsee lähivuosina perustaa näyttelytoimikunnan vastaamaan kaikkien yhdistyksen erikoisnäyttelyiden suunnittelusta ja anomisesta. Käytännön järjestelyissä tarvitaan jatkossakin alayhdistysten apua.
Seuraava kokous. Seuraavat kokoukset ovat yhdistyksen vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous 20.3.2016 Jyväskylässä hotelli Albassa.
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