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Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous (3/2018)
pidettiin Järvenpäässä 28.4.2018. Olemme koonneet tähän tiedotteeseen
kokouksessa käsitellyistä asioista olennaisimmat.

• Valittiin Ursula Limnell varapuheenjohtajaksi ja Kristiina Silander sihteeriksi.
• Päätettiin hallituksen työtavoista. Jatkossa hallitus kokoontuu live-

kokoukseen kahdesti vuodessa ja aina tarvittaessa. Tämän lisäksi
kokoustetaan Skypen välityksessä sekä hallituksen käytössä olevassa FBtyötilassa.

• Keskusteltiin jäsenmäärän kehityksestä (jäsenmäärät kts. liite).
• Määritettiin yhdistyksen toimihenkilöille vasteajat sähköpostikyselyihin

vastaamiseen. Jatkossa kaikkia toimihenkilöitä koskee viikon vasteaika.
Somen osalta vasteaika on 2 vrk (hallitus).

• Keskusteltiin liikkeellä olevista huijausyrityksistä, joissa sähköpostin
välityksellä yritetään saada rahastonhoitaja siirtämään varoja
ulkomaalaiselle pankkitilille.

• Vahvistettiin jo aiemmin käytössä ollut maksatuskäytäntö, jossa yli 100
euron laskuihin rahastonhoitaja pyytää aina hallituksen erillisen
hyväksynnän.

• Keskusteltiin SRB:n asemasta rotua harrastavana yhdistyksenä. Päätettiin
ehdottaa jäsenistölle yhdistyksen muuttamista rotujärjestöksi. Tämän
vuoksi SRB kutsuu koolle ylimääräisen jäsenkokouksen lauantaina
19.5.2018.

• Valittiin Tiina Niemensivu laatimaan kokonaisvaltainen suunnitelma
yhdistyksen saattamisesta täydelliseen GDPR-valmiuteen.

• Valittiin uusia laji- ja aluevastaavia ja näiden yhteyshenkilöksi valittiin Kaisa
Kosonen

• Anna Ylinen, agility-vastaava
• Julia Muukka, mejä-vastaava
• Laura Lehtonen, aluevastaava Turun seutu
• Mari Lahtinen, aluevastaava pääkaupunkiseutu
• Keskusteltiin lehden haasteista.

TIEDOTE
2.5.2018

• Päätettiin pyrkiä järjestämään yhteiskokous jalostustoimikunnan kanssa
mahdollisimman pian.

• Päätettiin pyytää SKL:lta rhodesiankoirien juveniilin myoklonisen

epilepsian (JME) geenitestituloksien julkaisemista KoiraNetissä. Tällöin
koiran tulos voitaisiin tallentaa KoiraNetiin, mikäli testaus tehtäisiin SKL:n
hyväksymässä laboratoriossa.

• Päätettiin jäsenistön toiveisiin perustuen alkaa julkaisemaan rotuun ja
jalostukseen liittyviä tilastoja myös yhdistyksen kotisivuilla.

• Päätettiin muuttaa selkäkuvaustuen maksamisen ehtoja niin, että jatkossa
selkäkuvaustuen voi saada vain SRB:n jäsenen omistamalle
rhodesiankoiralle.

• Keskusteltiin rhodesiankoirien MH-kuvauksen ihanneprofiilin laatimisesta.
Jalostustoimikunta jatkaa asian työstämistä. Varsinaisen profiilin
laatimiseen osallistuvat rodun kasvattajat niin halutessaan.

• Todettiin, että SKL ei hyväksy ulkomaisia selkälausuntoja. Näin ollen

yhdistelmille, joissa ulkomainen uros on jo ennestään isänä kahdessa
1.1.2018 jälkeen astutetussa yhdistelmässä, eikä uroksella ole SKL:n
selkälausuntoa, on kasvattajan haettava ajoissa poikkeuslupaa.

• Yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa on tarkoitus palkita rodun parissa erityisen
ansioituneita henkilöitä. Näiden henkilöiden tunnistamiseksi päätettiin
järjestää jäsenkysely.

• Päätettiin jatkossa tehdä joka toinen vuosi jäsenkysely, sekä aina

tarvittaessa lyhyempiä ”pulssikyselyitä”. Pulssit ovat luonteeltaan lyhyitä ja
nopeita. Lisäksi päätettiin tehdä kesällä 2018 erillinen jäsenkysely
kasvattajille.

• Keskusteltiin Koiramme 1-2/2018 artikkelissa olleista rhodesiankoiraa

koskevista asiavirheistä. Yhdistys odottaa edelleen SKL:n vastausta SRB:n
lähettämään vastineeseen. Kooste vastineesta julkaistaan toukokuun
Koiramme-lehdessä.

• Päätettiin tehdä oikaisupyyntö Katariina Mäen ja Salme Mujusen kirjassa
Koiranjalostus ilmenneistä rhodesiankoiraa koskevista asiavirheistä.

• Keskusteltiin open shown säännöistä. Päätettiin siirtää mahdolliset

sääntömuutokset syksylle. Ennen käsittelyä tehdään aiheesta jäsenkysely.

Hallituksen puolesta

Nina Lindqvist
puheenjohtaja
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