HALLITUS TIEDOTTAA
Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus kokoontui 17.11. vuoden viimeiseen kokoukseensa.
Tässä tiivistelmä muutamista kokouksen päätöksistä ja käsitellyistä aiheista.
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Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Kirsi-Marja Eriksson.
Vahvistettiin vuoden 2019 toimikuntien puheenjohtajat: jalostustoimikunta - Anne Karikumpu,
näyttelytoimikunta - Miika Ylipahkala, kilpailutoimikunta - Anssi Saarinen, lehtitoimikunta - Paula Tiittanen,
JTO-toimikunta - Maritta Järvelä, artikkelimyynti - Tarja Jokiperä, rahastonhoitaja - Tarja Jokiperä.
Päätettiin pitää toimikuntien vuoden 2019 määrärahat ja tilinkäyttöoikeudet ennallaan.
Toimikuntaohjeita päivitetään.
9.2.2019 järjestetään Helsingissä kasvattaja- / harrastajapäivä. Aiheena ovat vinttikoirien sydänsairaudet ja
kotikoiran lihashuolto. Tapahtumasta tulee lisätietoa 4.2018 -lehteen. Syksyllä on tarkoitus järjestää toinen
päivä, jossa aiheena on mm. luusto-ja selkäsairaudet.
Tulevan kesän erikoisnäyttelyn tuomarit ovat varmistuneet. Tarkemmat tiedot ja tuomarihaastattelut tulevat
4.2018 lehteen. Viikonlopun toisena päivänä on kv-näyttely Kotkassa. Näyttelypaikalla Anjalassa on
mahdollista majoittua ja ruokailla, tästä lisätietoa ensi vuoden ykköslehdessä.
Koska Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyitä järjestetään kokeiluna vuosina 2018 - 2020, ei muuteta
näyttelyborzoikiertopalkinnon sääntöjä toistaiseksi. Pistelaskuissa ne lasketaan kansallisina näyttelyinä ja
Nord-sertejä ei oteta huomioon. Muutetaan sääntöjä myöhemmin, jos näyttelytyyppi jää vakituiseksi.
Royal Canin jatkaa yhdistyksen sponsorina ensi vuoden.
Yhdistyksen kevätkokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 6.4. Helsingissä.
Kennelliiton järjestämään KoiraExpoon osallistuu 2.2.2019 Paula Saarinen ja Tiina Talja. Ohjelmassa on mm.
yhdistyksen hyvä taloudenhoito, toiminnantarkastus sekä yhdistyslain asettamat vaatimukset.
Pertti Päivärinnalle on jaettu Kennelliiton hopeinen ansiomerkki SVKL:n syyskokouksen yhteydessä.
Yhdistys on muistanut onnittelukortilla ja kukilla ansiokasta jäsentään.
T-paitojen, takkien ja liivien yhteistilaus on lähtenyt eteenpäin.
Keskusteltiin pitäisikö vuonna 2021 ilmestyvä 2016-2020 juhlakirja olla suppeampi, kuin yleensä on ollut.
Löytyykö juhlakirjalle innokkaita kirjoittajia/toimittajaa ?
Seuraavan lehden viimeinen materiaalinjättöpäivä on 15.2.2019.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.1.2019
Hallitukselle saa lähettää postia mieltä askarruttavista asioista tai ehdotuksia tarpeellisista/käsiteltävistä
asioista esim. sihteerin kautta (sihteeri.sbk@gmail.com)
Keskusteltiin klubin toimihenkilöiden roolista klubin ulkoisen kuvan välittäjänä ja siitä, kuinka voisimme myös
tukea ja kannustaa vapaaehtoisiamme eri toimikunnissa. Myös uusien harrastajien saaminen mukaan
toimintaan olisi tärkeää. Tavoitteena on luoda toimintaympäristö, jossa kynnys uusien jäsenten ja toimijoiden
mukaantulolle olisi mahdollisimman matala. 9.2 2019 kasvattaja- / harrastajapäivänä on mahdollisuus
keskustella mitä odotuksia jäsenistöllä on yhdistykseltä ja jalostustoimikunnalta.

