HALLITUS TIEDOTTAA
Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus kokoontui 28.10.2017 vuoden neljänteen
kokoukseensa Hämeenlinnassa, myös yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin samassa paikassa samana päivänä.
Tässä tiivistelmä muutamista kokousten päätöksistä ja käsitellyistä aiheista:
•

Jalostustoimikunnan vetäjä on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä välittömästi
henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hallitus haluaa kiittää Nora Vilvaa hänen
usean vuoden toiminnastaan yhdistyksen jalostustoimikunnassa. Vuoden
2017 loppuun jalostustoimikunnan mahdolliset tehtävät hoitaa yhdistyksen
hallitus ja ensi vuoden alusta alkaen uusi vetäjä toimikuntineen. Eli nyt jos
tunnet vetoa borzoiden jalostusta kohtaan ilmianna itsesi yhdistyksen
puheenjohtajalle. Sinun ei tarvitse olla kasvattaja, mutta omaathan aitoa
innostusta ja kiinnostusta rotumme hyvinvointia ja kehittämistä kohtaan.
Oletko mahdollisesti eläinlääkäri tai ehkä tilastonikkari, tärkeintä on, että olet
pystyvä toimimaan niin ryhmässä kuin itsenäisestikin rotumme hyväksi.
Toivomme teiltä yhteydenottoa pikaisesti.

•

Päätettiin perustaa erillinen JTO-toimikunta hoitamaan seuraavan vuonna
2020 tapahtuvan jalostuksen tavoiteohjelman päivityksen.

•

Päätettiin jatkaa Kennelliiton viralliseksi määrittelemien terveystutkimusten
sekä DM-tutkimusten sponsorointia borzoille. Yhdistys maksaa 20e/tutkimus,
kun tulokset lähetetään yhdistyksen jalostustoimikunnan käyttöön. Sama
tutkimus korvataan vain kerran koiran elinikänä.

•

Borzoi-lehden päätoimittaja vaihtuu. Lehdestä 4/17 lähtien vetovastuun ottaa
Paula Tiittanen toimikuntineen. Näyttelytulokset kuvineen toimitetaan tästä
eteenpäin Inka Kontturille nayttelytulokset.sbk@gmail.com , juoksutulokset
kokoaa edelleen Kristiina Ahola zivanovas@gmail.com , muut materiaalit
borzoilehtipt@gmail.com Lehteen toivotaan lisää jäsenistön tuottamaa
materiaalia, juttuja, matkakertomuksia, muisteloita jne... Lehti nro 3/17 on
myöhässä, pitäisi ilmestyä kyllä tämän vuoden puolella, kuten ilmestyy myös
lehti nro 4/17. Hallitus kiittää Teija Toivolaa hänen toiminnastaan usean
vuoden ajan lehden päätoimittajana.

•

Suomen Borzoiklubi ry:ltä on pyydetty näyttelytuomareiden erikoiskoulutusta.
Käytännön järjestelyt koulutuksen osalta yhdistyksen puolesta hoitaa Miika
Yli-Pahkala yhdessä kouluttavien tuomareiden kanssa.

•

Sääntömääräinen syyskokous keräsi paikalle valitettavan vähän jäsenistöä,
vain kourallinen henkilöitä hallituksen lisäksi. Syyskokouksessa suoritetaan
aina yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen
jäsenten valinta ja näin pienestä jäsenjoukosta joka paikalla oli, on vaikea
löytää henkilöitä näihinkään muutamaan tehtävään. Toivottaisiinkin jäsenistön
aktivoitumista ja osallistumista sääntömääräisiin yleiskokouksiin.

•

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Paula Saarinen ja
hallitukseen vuosille 2018-2020 Kirsi-Marja Eriksson ja Anu Pessinen-Hirvelä.
Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2018 valittiin Simo Jyrkinen ja Tiina Talja.

•

Jäsenmaksut pidettiin vuoden 2017 tasolla.

•

Hyväksyttiin rata- ja maastokiertopalkintojen sääntömuutokset. Suurin muutos
näihin sääntöihin oli se, että ensi kaudesta 2018 lähtien koirien omistajien
tulee ilmoittaa itse pistelaskijoille koiriensa tulokset, kuten nyt jo tehdään
näyttelykiertopalkintojenkin pistelaskussa. Voimassaolevat säännöt voi käydä
lukemassa yhdistyksen nettisivulta www.borzoiklubi.net

•

Yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 16.12.2017.

