SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY
HALLITUKSEN KOKOUS
Paikka: Skype
Aika: 27.5.2018 klo 20:17-22:20
Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri), Piia
Kairenius, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Irma Komulainen
Poissa: Krista Antila

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen kello 20:17.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Kokouksen toimihenkilöt
Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista täydennettynä pykälällä 19 (Seuran logo).
5§ Jäsenyyden muutos
Hyväskyttiin X perhejäsenestä varsinaiseksi jäseneksi.
6§ Kesäpäivät
Ihanneprofiili jalostustarkastusta varten on vielä viimeistelemättä, muuten järjestelyt kunnossa.
Petra lähettää vielä aikataulut tuomareille. Petra on laatinut jalostustarkastukseen ja
luonneosioon osallistujakohtaiset lomakkeet. Sovittiin, että jalostustarkastus- ja luonneosion
lomakkeista laaditaan yhdet alkuperäiset kappaleet paikan päällä, ja lähetetään skannatut
lomakkeet omistajille ja kennelliitolle.
7§ Luonneosion kaavake
Luonneosion kaavake ok.
8§ Jalostustarkastus: ihanneprofiili
Petra on laatinut ihanneprofiilin luonnoksen, ja se on katsottavana Jari Laaksolla. Kommentteja ei
ole vielä saatu, joten pidetään ihanneprofiilin hyväksymisestä sähköpostikokous heti kun Laakson
palaute saadaan. Tämän jälkeen profiili lähetetään Kennelliitolle hyväksyttäväksi.

9§ Jalostustoimikunnan kirje
Nettisivuja päätettiin päivittää jalostustoimikunnan osalta. Jalostustoimikunnalle luodaan oma
osio, jota varten jalostustoimikunta on laatinut yleisesittelyn. Jalostustoimikunnan yleisesittelyn
(tavoitteet, tehtävät) tekstiä on muokattava nykyisestä yleispiirteisemmäksi. Jalostustoimikunnan
kuvaukseen kirjataan myös, että jalostustoimikunta päivittää Jalostuksen tavoiteohjelmaa - tähän
yhteyteen samalla lyhyt kuvaus siitä, mikä JTO on. Yleisesittelyn jälkeen osioon voidaan tuoda
linkkeinä ajankohtaisia asioita. Päätettiin, että jalostustoimikunnalla on vapaa julkaisuoikeus
ajankohtaisista jalostukseen liittyvistä asioista jalostustoimikunnan omassa nettisivuosiossa
erillisin linkein. Näiden juttujen toimitus tapahtuu pdf-muodossa turvakarri-osoitteeseen.
Terveyskysely-linkki avattu uudelleen nettisivulle.
10§ Turvakarri: taittajan tarjous
Taittajan tarjous on yhdistykselle liian kallis.
11§ Turvakarri 1/2018
Päätettiin tehdä kesän numero sähköisenä (Petra).
12§ Pentujäsenestä varsinaiseksi jäseneksi
Laaditaan loppuvuoteen mennessä pentujäsenille tervetulotoivotus varsinaiseksi jäseneksi.
Keskusteltiin myös keinoista, joilla kasvattajat saataisiin liittämään pennunostajat pentujäseniksi.
Kun kasvattaja laittaa pentuilmoituksen, voisi seura lähettää seuran esitteitä kasvattajalle
pentujen ostajille jaettavaksi pentuohjeen mukana. Asiassa ei tehty päätöksiä.
13§ Kotisivut: päivitystarpeet
Jalostuksen tavoiteohjelman kuvaus: lisätään jalostustoimikunnan kuvauksen yhteyteen.
Uroslistan päivitys: nimi muutetaan jäsenten urospalstaksi, urospalstalle tulevat tiedot toimitetaan
jatkossa turvakarri-osoitteeseen, urospalstalle pääsyn vaatimuksena on pevisa, mutta suositellaan
myös JTO 6.2 suositusten täyttymistä.
14§ Kasvattajalista
Kasvattajalista on jatkossakin ilmainen palvelu rodun kasvattajille.
15§ Pentuilmoitukset
Pentuilmoitus (tai astutusilmoitus) maksaa jatkossa 15 €, maksukuitti tulee lähettää
jalostustoimikunnalle, ilmoitus päivitetään vasta sitten kotisivuille. Ilmoitus lähetetään vain
jalostus-sähköpostiin.
16§ Jäsenmäärä
Muistutellaan vielä jäsenistöä sähköpostiosoitteiden lähettämisestä jäsensihteerille sekä
jäsenmaksujen maksamisesta kesäkuun loppuun asti.

17§ OKRA-messut: materiaalit
Petra selvittää hinnastoa esitteiden painatuksesta laadukkaalle paperille. Pohdittiin myös roll-up:n
hankkimista.
18§ Rotuesite
Päivitetään rotuesitteen taittoa, ja pyritään lisäämään info jäseneksi liittymisestä esitteeseen.
19§ Seuran uusi logo
Logokilpailuun osallistui yksi jäsen kahdella ehdotuksella. Päätettiin ottaa käyttöön ehdotuksista
toinen: seuran alkuperäinen logo. Logo vaatii vielä vektoroinnin, jonka osalta pyydetään tarjous
sekä vaihtoehtoisia logon kuvan ja tekstin sommittelumalleja graafikolta.
20§ Muut asiat
·

·

Saapunut posti: Italiasta tullut kutsu kansainvälisen m-a järjestön perustamiskokoukseen
(joulukuu). Petra on lähdössä, selvitellään mahdollisuutta yhteismatkan järjestämiseen
samaan yhteyteen.
Jäsenhakemukset: hyväksytään X:n jäsenhakemus.

21§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:20.

Petra Frondelius, puheenjohtaja

Kristiina Nyholm, sihteeri

Piia Kairenius

Aino Kanervikkoaho-Kataja

