SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY
HALLITUKSEN KOKOUS
Paikka: sähköposti
Aika: 13.-17.6.2018
Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Krista Antila, Piia Kairenius, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Irma
Komulainen

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.6. 00:00
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3§ Kokouksen toimihenkilöt
Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty hallitukselle etukäteen tutustuttavaksi, eikä siihen ole esitetty muutoksia.
Hyväksyttiin esityslista.
5§ JTO tarvittavaa tietoa
Jalostustoimikunta on pyytänyt hallituksen näkemystä joihinkin jalostuksen tavoiteohjelman kohtiin.
Palataan asiaan heinäkuun kokouksessa.
6§ Jäseneksi seuraan
Lisätään kotisivuille jäsenhakuinfoon kuvaus hakuprosessista sekä pyyntö mainita hakemuksessa
lyhyt kuvaus omasta harrastuneisuudesta rodun parissa.
7§ Jäsenrekisteriseloste
Kristiina päivittää SSKY:n tarjoaman pohjan mukaisesti Suomen m-a seuran jäsenrekisteriselosteen.
8§ Lehteen toimitettu mainos RTK tunnuksesta
Turvakarrissa voidaan julkaista kuvallisia tiedonantoja jäsenistön koirien saavuttamista titteleistä.
Tiedonannon formaatin tulee vastata Turvakarrissa käytössä ollutta MVA-tittelin saavuttaneiden
koirien palstaa. RTK-tunnus saavutus julkaistaan joulukuun Turvakarrissa.
9§ Jäsenhakemus
Hyväksytään henkilön X jäsenhakemus.
10§ Turvakarri 1/2018
Materiaali alkaa olla kasassa, puuttuvat hallituslaisten palstat Petralle juhannukseen mennessä.

11§ Näyttelytulosten puhtaaksi kirjaaminen, sekä säilytys/arkistointi
Näyttelytulokset ohjataan jatkossa sihteerille puhtaaksi kirjoitettavaksi.
12§ Työkoiratoimikunnan tehtävät
Hyväksyttiin Petran laatima työkoiratoimikunnan tehtävistä kuvauksen kotisivuille laitettavaksi.
13§ Korjattu rotuesite
Hyväksyttiin päivitetty rotuesite.
14§ Kotisivujen päivitykset
-

Jalostustoimikunnan esittely voidaan lisätä sitten, kun saadaan toimikunnan tehtävät
käsiteltyä ja esittelyteksti viimeisteltyä.
Työkoiratoimikunnalle tehdään myös oma osio.
Jäsenten urospalstan yhteydenotot tulisi siirtää turvakarri osoitteeseen, ei enää jalostus-tmk
postiin.
Krista Antilan nimen korjaaminen toimihenkilöluetteloon (kohta Jalostusasiat).

15§ Jalostustarkastuksen ihanneprofiilin korjattu versio
Ihanneprofiilia on korjattu jalostustarkastuksessa huomattujen virheiden osalta. Korjattu
ihanneprofiili hyväksytetään vielä Suomen Kennelliitossa, jonka jälkeen se lisätään kotisivuille ja
lähetetään tiedoksi kaikille jalostustarkastukseen 2018 osallistuneille.
16§ OKRA-messut
Päätettiin tilata OKRA-messuille materiaalit Vistaprint:lta: banderolli (noin 67 €) ja esitteet (250
kappaletta/noin 75 €).
17§ Muut asiat
·
·

·

Jalostustoimikunnan tehtävät: tulossa seuraavaan (heinäkuu) kokoukseen
Seuran logon päivittäminen: hallitus äänesti äänin 4/2 graafikon tekemistä logon
tekstinsommitteluvaihtoehdoista version, jossa silhuetin päällä on teksti ”Suomen” ja loput
tekstistä on silhuetin alla. Kaksi ääntä sai versio, jossa koko teksti on silhuetin alla.
Saapunut posti: Kenneluutiset 4/2018, välitetty hallitukselle, ei edellytä reagointia

18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.6. klo 23:59.

