Karhukoira jaosto

Jaoston kokous 23.01.2015 Kuopio

Läsnä:

Pentti Isoviita
Johannes Lehtomäki
Jukka Puominen
AnnaMari Pirinen
Markku Kontra
Anssi Hakman

Poissa:

1§

Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

2§

Todettiin läsnä olijat.

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse 30.12.2014.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseski.

4§

a) Tehdyn esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Esityslista lähetetty 15.1.2015. Esityslistaan lisättiin13§ d) kohdaksi Tapio Eerolan
tekemä luonnetesti versio. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
b) Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus. (tarkistettu sähköpostitse 7-8.12.2014)

5§

Markkinointi/tiedotus ryhmän nykytilanne sekä tarvittavat muutosesitykset.
AnnaMari Pirinen jättänyt 15.1.2015 eroilmoituksen, jolla hän luopuu jaoston
jäsenyydestä, markkinointi/tiedotus ryhmän vetäjäntehtävästä sekä pentuneuvojan
työstä.
Päätettiin seuraavaa: Markkinointi/tiedotus ryhmän vetäjän paikka pannaan yleiseen
hakuun ja se julkaistaan helmikuun pystykorvalehdessä. Jätettyjen hakemusten
perusteella ryhmä valitsee henkilön jonka ilmoittaa jaostolle esitettäväksi tehtävään.
Hänestä tulee myös jäsen tulevaan jaostoon.
Pentuneuvojan tehtävään jalostusryhmän puheenjohtaja ilmoitti esittävänsä Niina
Seppästä. Jaoston esitys nimityksestä tehdään seuraavaan SPJ:n hallituksen
kokoukseen ja hänestä tulee jalostusryhmän jäsen.

6§

Jalostusryhmään nimettävän asiantuntijajäsenen esittely.
Jalostusryhmän puheenjohtaja ilmoitti täydentävänsä ryhmää Marko Laineella
kutsumalla hänet jalostusryhmän asiantuntijajäseneksi puhe ja läsnäolo-oikeuksin.
Marko Laine on perehtynyt erityisesti koirien silmäsairauksien geenitutkimukseen.

7§

Keskustelu jaoston kokoonpanosta 2015.

Ilkka Niemi
Seppo Puustinen

Keskusteltiin jaoston tulevasta kokoonpanosta ja linjattiin se SPJ:n hallituksen
päätöksen mukaiseksi määrältään 1+6.
Toimenkuvat tulevassa jaostossa ovat seuraavat: puheenjohtaja, jalostus-ja
pentuneuvonta, koulutus- ja sääntövakiokunta, kilpailu toiminta, markkinoitti/tiedotus,

rodun kilpailutoiminta sekä hallituksen jäsen.
8§

2015 arvo-ottelut ja niiden järjestäjät.
Käytiin läpi tulevat arvo-ottelut ja niiden järjestäjät.
Kilpailu vastaava tarkistanut tiedot ja taulukko 2015 kisoista liitteenä pöytäkirjaan.

9§

Jaoston toimintakertomus.
Toiminta kertomus pääsääntöisesti valmis ja lähetetty sihteerille.Täydennetään
kilpailu-ja näyttelytuloksilla niiden ilmestyttyä.

10§

Jaoston toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelma kirjattu ja lähetetty sihteerille.

11§

Esitys hallitukselle jaoston talousarviosta.
Puheenjohtaja keräsi tiedot tulevista menoista ja tekee esityksen talousarviosta
hallitukselle.

12§

Esitykset palkitsemisista vuosikokouksessa Joensuussa.(vuoden tuomarit ym.)
Järjestävä kennelpiiri ei ole vielä vastannut joulukuussa lähetettyyn tiedusteluun.
Kilpailvastaava huolehtii, että nimet saadaan ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
Merkki- ja mitallianomukset toimitetaan sihteerille tammikuun loppuun mennessä.

13§

Ilmoitusasiat:
a) spj:n lausunto ” töpöhäntä” asiaan.
b) Markon Laineen tekemä englanninkielinen ohje FCI:n ulkomaisille
ulkomuototuomareille kotimaisten rotujemme esittelyyn.
c) spj/jaoston vastaukset Tuomo Pirttimaan kyselyyn hrivikoirien rekisteröintimääristä
d)Tapio Eerolan karjalankarhukoirien luonnetesti versio.

14§

Muut jäsenten esille ottamat asiat
Ei muita asioita.

15§

Seuraava kokous
Karjalankarhukoirapäivien yhteydessä 15.5.2015.

16§

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.06
Oulussa 29.1.2015
Pentti Isoviita
jaoston puheenjohtaja
Pöytäkirja tarkistettu sähköpostitse 29 – 30.1.2015.

