
SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

Hallituksen kokous 3.7.2016 klo 20.00

Läsnä:

Aino Kanervikkoaho-Kataja Petra Frondelius

Siv Seppäläinen-Nyberg Riikka Juntunen

Leena Saarela

Poissa: Krista Antila

1. Puheenjohtaja Aino Kanervikkoaho-Kataja avasi kokouksen klo 20.04.

2. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

3. Aino Kanervikkoaho-Kataja toimii puheenjohtajana ja Leena Saarela sihteerinä.

4. Kannanotto rotumääritelmässä ehdotettuun koiran nimeen

Hallitus esittää yksimielisesti Suomen Kennelliitolle, että koiran nimeä ei muuteta vaan se säilyy
entisessä muodossa. Hallitus vastaa SSKY:llemääräpäivään 20.7.2016 mennessä. Krista Antila
muotoilee seuran vastauksen perusteluineen.

5. Osallistuminen Koiramessujen rotutoriin

Paikka on varattava 4.9 mennessä, keskusteltiin toripaikan hinnasta ja esittelypaikalle tarvittavista
henkilöistä. Henkilöt ongelma, hallituksen jäsenet kehissä omien koirien kanssa. Kysytään fb- sivulla
löytyykö halukkaita esittelijöitä, keskustellaan kesäpäivillä.

Petra piti toria edullisena, hinta on laskenut mutta kustannus kuitenkin melkoinen. Riikka ehdotti että
esittelisimme rotua mieluummin muualla kuin koi ranäyttelyssä, vaihtoehtona maatalousnäyttelyt tai
Elma-messut, tällöin kohderyhmänä karjan kasvattajat ja maanviljelijät.

Sihteeri tarkistaa hinnat uudelleen.

6. Osallistuminen Lapset ja lemmikit messuille Myyrmäessä

Hallitus totesi yksimielisesti että emme ole oikea kohderyhmä.

7.Kesäpäivät 6.8.2016 Alajärvellä

-saapuminen lauantaina klo 12.00 mennessä Alajärvelle

-Juha Kareksen luento klo 13-15, sisältää myös kasvatukseen liittyvää asiaa

-Asko Tienhaaran esitys näyttelysäännöt, näyttelyetiketti ,käyttäytyminen kehässä ja kehän laidalla,
käytännön harjoitus
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-ruokailu, saunominen, grillin ympärillä ajatusten vaihtoa ajankohtaisista ja mieltä askarruttavista
asioista

- Riikka kertoo miten maremma toimii työkoirana

- sunnuntaina aamukahvi klo 8.00-9.00

- klo 10.00 leikkimielinen open show, tuomareina Aino ja Siv, sihteeri hommaa palkinnot Rasilta, Aino
hankkii myös jotain palkintoja

- ruokailut tapahtuvat omakustanteisesti

8. Erikoisnäyttelyn 2018 tuomari

Ehdotamme erikoisnäyttelyn 2018 tuomariksi italialaista Gianni Vulloa, tuomaroi englanniksi, useiden
rotujen ulkomuototuomari

Varalle ehdotamme Elena Ruskovaaraa.

9. Jäsenmäärä

Jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi, jäseniä on liki sata. Jäsensihteeri tarkentaa
jäsenmaksutilanteen ja maksunsa laiminlyöneet katsotaan eronneiksi seuraavassa kokouksessa.

10. Taloustilanne

Rahaa on tilillä 1291 €, Kareksen luentopalkkio on 450 €+alv, takkeja on tilattu 20 kpl, joitakin
luennolle osallistumismaksuja maksamatta.

11. Saapunut posti

- käsitelty kohdissa 4,5 ja 6

12. Muut asiat

Siv ehdotti että selvitämme mahdollisuuden ja kasvattajien kiinnostuksen yhteismainokseen
Koiramme-lehden joulunumeroon.

13. Seuraava kokous 4.8.2016 klo 20.00, lisäksi lyhyt palaveri Alajärvellä tarvittaessa.

14 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58

Aino Kanervikkoaho-Kataja, puh.joht Leena Saarela, sihteeri

Siv Seppäläinen-Nyberg Petra Frondelius Riikka Juntunen
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