
SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 30.7.2017 klo 20:10–22:09

Läsnä: Hanna Möuts, Kristiina Nyholm, Krista Antila, Riikka Juntunen
(pykälät 8-10), Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Jussi Olkkonen (pykälät 1-13)

Poissa: Riikka Juntunen (pykälät 1-7 ja 11-15) ja Jussi Olkkonen (pykälät 14-15)

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hanna Möuts avasi kokouksen kello 20:10.

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Möuts ja sihteeriksi Kristiina Nyholm.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ Pankkiasia

Suomen maremmano-abruzzese seura ry:n tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitaja Krista Antilalla.
Krista Antila valtuutetaan yksin hallinnoimaan seuran pankkitilejä ja tekemään muutoksia koskien
kaikkia pankkipalveluita. Hallituksen myöntämä valtuutus on voimassa vuoden 2017 loppuun
saakka.

6§ Jalostustarkastuksen ikärajan laskeminen 20 kuukauteen

Päätettiin laskea jalostustarkastuksen ikäraja 24 kuukaudesta 20 kuukauteen, joka vastaa rodun
kotimaassa Italiassa jalostustarkastuksessa käytettävää ikärajaa.

7§ Kannuslausunto

Kristiina valmistelee kannuslausunnon, jonka tarkoituksena on tiedottaa Suomen
Seurakoirayhdistystä, Suomen Kennelliittoa ja Italian rotujärjestöä (Circolo del Pastore
Maremmano-Abruzzese) takakannusten esiintymisestä Suomen koirakannassa. Lausunnon
tavoitteena on myös nostaa esille uuden rotumääritelmän muutokset takakannusten osalta
suhteessa näyttelytuomaroinnin nykyiseen ja rotumääritelmän muutoksen johdosta mahdollisesti
muuttuvaan linjaan.



8§ Sponsorit seuralle/mainostila Turvakarriin

Käytiin läpi olemassa olevaa Turvakarrin mainoshinnastoa, mainosten julkaisuhistoriaa aiemmissa
lehdissä sekä pohdittiin mahdollisia tahoja, joille Turvakarrin mainostilaa kannattaisi markkinoida.

Krista selvittää Kennelliiton toiminnantuen myöntämisen edellytykset.

9§ Myyntituotteiden kartoittaminen seuratoiminnan kehittämiseksi

Päätettiin luoda seuran Facebook-sivuille kysely erilaisista myyntituotteista (esim. autotarra, t-
paita, takki) jäsenistön kiinnostuksen selvittämiseksi. Riikka valmistelee kyselyn tuotekuvineen.

10§ Jäsenistön ehdotukset seuratoiminnan kehittämiseksi

- Jäsenistön aktiivisempi tiedottaminen sähköpostitse
o Jäsenistön sähköpostit eivät valtaosin ole tiedossa, joten sähköpostitiedottaminen

ei toistaiseksi ole ollut tehokas tai tasapuolinen tapa tavoittaa jäsenistöä. Päätettiin
kysellä jäsenien sähköpostiosoitteita seuraavassa Turvakarrissa tiedottamisen
helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

- Italialaisten tuomareiden järjestäminen suomalaisiin näyttelyihin
o Pohdittiin mahdollisuuksia saada italialaisia tuomareita suomalaisiin näyttelyihin.

Toivottujen tuomareiden saaminen Suomeen edellyttää yleensä vaikuttamista hyvin
varhaisessa näyttelyjen suunnitteluvaiheessa sekä tuomareilta laajoja
tuomarointioikeuksia (rotumäärä). Pyritään edistämään asiaa tilaisuuden tullen.

- Kisan järjestäminen
o Päätettiin järjestää kuvakilpailu vuonna 2018. Kilpailun teemana on ”Maremmano-

abruzzese hommissaan”, ja kilpailussa on kaksi sarjaa: kuva ja video. Kilpailuaika
kestää vuoden alusta juhannukseen. Kilpailusta tiedotetaan jäsenistöä tarkemmin
seuraavassa Turvakarrissa.

- Tiedonkeruu eläintiloilla työskentelevistä työkoirista ja m-a laumanvartijatyön edistäminen
o Päätettiin perustaa m-a laumanvartijatyökäytön edistämiseksi työkoiratoimikunta,

johon alkuun kuuluvat hallituksen sisältä Riikka Juntunen ja hallituksen ulkopuolelta
Petra Frondelius. Toimikuntaa voidaan täydentää uusilla jäsenillä tarvittaessa.

11§ Kesäpäivät

Keskusteltiin kesäpäivien järjestelytilanteesta ja jäljellä olevien valmistelujen työnjaosta.
Järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

12§ Hallituksen jäsenten toimenkuvien kirjaaminen

Hallituksen jäsenten toimenkuvista ei ole ollut listausta, mikä on aiheuttanut jonkin verran
hankaluuksia tehtävien hahmottamisessa hallituksen uudistuessa voimakkaasti. Sovittiin, että itse
kukin kirjailee omaan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä jatkotyöskentelyn sujuvoittamiseksi ja
seuraavien hallitusten toiminnan helpottamiseksi.



13§ Jäsenasioiden selkiyttäminen

Keskusteltiin pentujäsenen ja varsinaisen jäsenen statuksesta. Todettiin, että pentujäsenellä on
kaikki jäsenen oikeudet, ja pentujäsenen siirtyminen varsinaiseksi jäseneksi on tarkasti säännöissä
määritelty.

14§ Muut asiat

Keskusteltiin TMC-testin luonneosion kuvauksen julkaisemisesta seuran nettisivuilla. Pyritään
saamaan luonneosiosta objektiivinen, tiivis kuvaus testin eri vaiheista ja niiden tarkoituksesta
maremmano-abruzzesen luonteen mittareina.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:09.


