Kokouspöytäkirja

05.11.2016

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 05.11.2016 KLO 12.00

ABC FORSSA
(Matkailijankatu 2, 30100 Forssa)
1. Kokous avattu klo 12.35

2. Puheenjohtajana Enni Kouvalainen, sihteeri Eveliina Valtavainio, pöytäkirjan tarkastajat Susanna Mattila
ja Anniina Aitakangas, ääntenlaskijat Minna Lindqvist ja Christina Pesonen

3. Läsnä: Anniina Aitakangas, Piia Säteri, Enni Kouvalainen, Eveliina Valtavainio, Susanna Mattila, Anette
Kujala, Noora Mattila, Jonna Lukki, Minna Lindqvist ja Christina Pesonen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Hallitusmuutokset:
Jenni Maijanen on ollut varajäsen, mutta on ilmoittanut haluavansa erota hallituksesta ja liittyä jäseneksi.
Hallitukseen ei Maijasen tilalle nimetty uutta jäsentä, sillä hallitus voi olla 3-8 henkinen ja tällä hetkellä
lisähenkilölle ei ole tarvetta.

6. Jäsenmaksu:
Yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen jäsenmaksu pysyy ennallaan. Vuonna 2017 jäsenmaksujen suuruus
on Jäsen 20,00 e ja Perheenjäsen 10,00 e

7. Jäsenkasvattajat:
Tämän hetkiset jäsenkasvattajan liittymisohjeet päivitetään ja tehdään netti- ja Facebook sivuille selkeät
ohjeet, miten jäsenkasvattajaksi voi hakea. Teemme myös hakemuspohjan valmiiksi jonka saa esim.
tulostettua kotisivuilta.
-

Yhdistys ja jäsenkasvattajat SUOSITTELEVAT, että nartun ikä astutushetkellä ei olisi alle 24 kk.

-

Yhdistys ja jäsenkasvattajat SUOSITTELEVAT, että uroksen ikä astutushetkellä ei olisi alle 18 kk.
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-

Yhdistys ja jäsenkasvattajat SUOSITTELEVAT noudattamaan Kennelliiton sääntöjä jalostuskoiran
ylä-iästä.

-

Rodun Suositus- ja vakuutushinta on 1500,00 e

Jäsenkasvattajalta yhdistys vaatii:
-

Virallisen kennelnimen
Yhdistyksen jäsenyyden
Kennelliiton jäsenyyden
Dogo Canarion kasvatuksen

Jäsenkasvattajille tarjotaan:
-

Mahdollisuutta liittää uusi koiran ostaja yhdistyksemme jäseneksi 10.00 e /kalenterivuosi tai
15.00 e /kalenterivuosi ja yhdistyksen pipo tai muu vastaavan hintaluokan tuote.
Liittyessä kasvattajan kautta, kasvattaja täyttää paperin, josta löytyy kaikki viralliset tiedot
koirasta/kasvattajasta/ostajasta sekä ostajan suostumus liittää hänet yhdistykseen.

-

Kasvattajille tehdään infotiedote, jonka he voivat tulostaa ja liittää pentupakettiin. Infopaketista
selviäisi yhdistyksen toiminta, edut, tuotehinnat ym. tärkeää ja hyödyllistä tietoa yhdistyksestä ja
pennun omistamisesta ja hoitamisesta.

8. Toimintasuunnitelmia vuodelle 2017:
-

Vuoden 2017 petotestaukset Pori 1.-2.4., Ylivieska 15.-16.7., Kajaani 16.-17.9. Lisäksi Porin
petotestauspäivälle on mietitty petotestaaja Asko Sorvon pitämää luentoa lauantai-illalle.

-

Mahdollisuus järjestää viehejuoksu päiviä Tampereelle ja Helsinkiin. Viehejuoksut järjestettäisiin
yhdistyksen nimissä niin, että sinne voi osallistua myös muitakin rotuja jos kaikki paikat eivät täyty.
Ensi sijalla ovat yhdistyksen jäsenten koirat.

-

Mahdollisuus järjestää taakanveto päiviä Tampereelle ja Helsinkiin. Taakanveto päivät
järjestettäisiin yhdistyksen nimissä niin, että sinne voi osallistua myös muitakin rotuja jos kaikki
paikat eivät täyty. Ensi sijalla ovat yhdistyksen jäsenten koirat.

-

Ehdotettiin Villisikatestejä Kouvolan Koriaan. Idea sai kannatusta ja hallitus lupasi selvittää
mahdollisuutta järjestää yhdistyksen jäsenille testipäiviä.

-

Yhdistyksen järjestämä Match Show, jossa jaetaan Mr. ja Mrs. tittelit suunniteltiin alustavasti
kevääksi pääkaupunkiseudulle. Ehtona on, että hallitus saa sieltä suunnalta aktiivisia jäseniä
järjestysavuksi. Noora Mattila sanoi, että myös maksullista poniratsastusta olisi mahdollisuutta
saada tapahtumaan, jos se tullaan pitämään pääkaupunkiseudun suunnalla. Jos yhdistys päättää
tapahtumaan pyytää poneja, Noora Mattilalle maksetaan kulukorvauksia.
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9. SSKY:n Erikoisnäyttely 2017:
Yhdistys haluaisi myös ensi vuonna palkita lisäpalkinnoin Canarioita erikoisnäyttelyssä. Palkittavia olisi: ROP
PENTU, ROP ja VSP JUNIOR, ROP ja VSP sekä lisäksi PARAS PÄÄ ja PARHAAT LIIKKEET.
SSKY:tä pyydetään huomioimaan tuomarivalinnoissaan, että rotumme saisi rodun tuntevan Espanjalaisen
tai muun ulkomaalaisen tuomarin.
Ensi vuonna myös Erikoisnäyttelystä saa lisäpisteitä Vuoden Voitokkain- kilpailuun. Yhdistyksen jakamista
palkinnoista tullaan laatimaan pistemäärät, jotka hallitus päättää ensi vuoden kilpailuja ajatellen tämän
vuoden loppuun mennessä.

10. Vuoden Voitokkain Kilpailu:
Päätettiin, että ensi vuonna Vuoden Voitokkain Kilpailun säännöt muuttuu. Vuonna 2017 kilpailun tuloksiin
vaikuttaa vain 12 näyttelytulosta. Näin ollen, pois jää kuukauden välein päivitettävät Vuoden Voitokkain
narttu ja Vuoden Voitokkain uros listat.
Omistaja/Omistajat ovat itse vastuullisia ilmoittamaan koiran max. 12 parasta näyttelytulosta, joilla haluaa
kilpailuun osallistua.
Ulkomaan näyttelyistä on laitettava arvostelusta kuva mukaan.
Ensi vuonna myös junnu titteleistä saa lisäpisteitä.
12 parasta näyttelytulosta pitää lähettää helmikuun alkuun mennessä (01.02.) Tämän jälkeen lähetetyt
tulokset eivät ole mukana Vuoden Voitokkain -kilpailussa.
Kilpailulle tehdään oma sähköposti, johon näyttelytulokset tulee lähettää.
Muilta osin kilpailusäännöt tulevat pysymään ennallaan.

11. Muut asiat:

11.1. Puppy Mister ja Puppy Miss tittelit:
Päätettiin, että jatkossa yhdistyksen Match Showssa palkitaan Mr. ja Miss Canarion lisäksi joka vuosi myös
Puppy Mister ja Puppy Miss. Puppy titteleistä saa kilpailla max. 9kk ikäinen Canario.

11.2. Yhteistyökumppanit:
Pyydetään Tmi Koipeliini/Maaret Rajalalta yrityksen logo ja yritysesitelmä ja liitetään yritys yhdistyksen
yhteistyökumppanit listaan.
11.3. Tuotemyynti:
Puhuttiin yhdistyksen tuotemyynnistä ja uusia toivottuja tuotteita olivat kuolapyyhe, kangaskassi ja T-paita
yhdistyksen logolla.
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11.4. Canario kalenteri vuodelle 2018:
Seinäkalenteri sai kannatusta ja keskusteltiin siitä että yhden kuukauden kohdalle voisi tulla useampikin
kuva. Kalenterikuvia hallitus ottaa vastaan aina. Kuvien resoluution on oltava hyvä, joten kännykkäkamera
kuvat eivät kalenteriin sovellu. Kalenterin hinta mietittiin noin 15,00 e. Lopullinen hinta kalenterille
määräytyy hintakilpailuttamisen jälkeen.
11.5. Kasvattajapäivät:
Puhuttiin Kasvattajapäivistä, joihin voisi rodusta kiinnostuneet tulla tutustumaan kasvattajiin ja rotuun.
Myös kasvattajat saisivat vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia rodusta keskenään. Ajatus sai kannatusta
kasvattajilta. Selvitellään sopivaa paikkaa ja ajankohtaa kasvattajien kanssa.
11.6. Vuoden Pentu-kilpailu:
Vuoden pentu kilpailu on herättänyt keskustelua, epäselvien kilpailuohjeiden osalta. Hallitus selventää
kilpailuohjeita.
11.7. Leiri:
Kesällä järjestetyllä leirillä, jäsenet toivoivat leiriä järjestettäväksi kaksi (2) kertaa vuodessa. Näillä näkymin
leiri tullaan järjestämään vain kerran vuodessa, mutta mietittiin jos järjestettäisiin esim. teemapäiviä.
Sovittiin, että leiripaikka ehdotuksia saa lähetellä ja kaikki ehdotukset otetaan vastaan toiminnan
parantamiseksi. Viikonlopun leiripaikan hinnan tulisi olla max. 400 e ja paikan päälle pitää saada tuoda
koiria.

12. Kokous päätetty klo 14.46

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset

Anniina Aitakangas

Susanna Mattila
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