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TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT

I

YLEINEN OSA (koskee kaikkia toimikuntia)
Toimikunnan nimeäminen

1

Yhdistyksen hallitus asettaa ja lakkauttaa toimikunnat, sekä määrää niiden
tehtävät.

2

Hallitus nimeää vuoden alussa puheenjohtajan, joka valitaan yhdeksi
vuodeksi, ja vähintään kolme (3) jäsentä (jalostustoimikunta neljä (4) jäsentä),
jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Nimetty toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin,
joka voi myös olla toimikunnan ulkopuolelta.
Jäsenet

3

Hallitus voi toimikauden aikana täydentää toimikuntaa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusilla jäsenillä tai eroavien/erotettujen tilalle. Hallitus voi
kesken kauden – painavista syistä – erottaa toimikunnan jäseniä.

4

Toimikuntien jäsenten tulee hoitaa tehtävänsä huolellisesti ja huolehtia, että
toimikunnan käytössä oleva yhdistyksen omaisuus hoidetaan luotettavalla ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.

5

Toimikunta nimeää itselleen tarvittavan määrän avustajia.
Kokoukset ja pöytäkirjat

6

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, ja hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta.

7

Toimikuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat
puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti.

8

Kopio pöytäkirjasta on toimitettava hallitukselle kuukauden kuluessa
kokouksesta.

9

Ulkopuolisille tahoille lähetettävistä anomuksista ym. on ensin keskusteltava
hallituksen kanssa.

10

Kokouspalkkioita ei makseta.
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Toimintasuunnitelma ja talousarvio
11

Toimintaa varten toimikunnat laativat vuosittain seuraavan vuoden
talousarvion ja toimintasuunnitelman hallitukselle syyskuun loppuun
mennessä.

12

Edellisen vuoden talous- ja toimintakertomus toimitetaan hallitukselle
helmikuun loppuun mennessä. Edellisen vuoden puheenjohtaja osallistuu
toimintakertomuksen tekoon.

13

Toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja päättävät omasta toiminnastaan
toimintasuunnitelmansa, talousarvionsa ja sääntöjensä puitteissa.
Päätösvaltaisuus ja äänestys

14

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kaksi (2) jäsentä tai puolet jäsenistä on paikalla.

15

Toimikunnan kokouksissa asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli joku jäsen sitä vaatii suoritetaan
suljettu lippuäänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.

II

TOIMIKUNTAKOHTAINEN OSA

A

Näyttelytoimikunta
Edellytykset

1

Toimikuntaan nimitettävän henkilön tulee – mikäli mahdollista – omata
kokemus koirien esittämisestä, näyttelyyn osallistumisesta sekä tuntea
näyttelysäännöt ja rotumääritelmä.

2

Puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulisi olla – mikäli mahdollista – pätevöity
kehätoimitsija tai ulkomuototuomari, tai omata monivuotinen, perusteellinen
kokemus näyttelyistä ja näyttelyn järjestämisestä.
Tehtävät

3

Toimikunnan tarkoitus on edistää koiran esittämistaitoa ja sen tulee kutsua
avustajia jäsenistön joukosta pyrkien näin edistämään koiraharrastusta
kokonaisvaltaisesti.

Torvald Jungebrand/Ip

29.8.01

Sääntömuutos Koe- ja koulutustoimikunta, 3§ osalta hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.2.2007

Toimikunnan tulee vastata yhdistyksen näyttelyiden, ja yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa järjestettävien näyttelyiden käytännön järjestelyistä. Sen
tulee esittää hallitukselle henkilöt yhdistyksen erikoisnäyttelyn
puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja järjestelypäälliköksi.
B

Koe- ja koulutustoimikunta
Edellytykset

1

Puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään hyvää rotu- ja lajituntemusta sekä
kokemusta koirien ja ohjaajien koulutuksesta.
Tehtävä

2

Toimikunnan tehtävänä on vastata yhdistyksen koe- ja koulutustoiminnasta,
sekä koulutusohjaajien kouluttamisesta.

3

Toimikunta voi itsenäisesti päättää koulutuksiensa ajankohdasta koskien niin
pk-, TOKO- tai muuta koulutusta, tapahtumat keskittyvät
pääkaupunkiseudulle. Toimikunta huolehtii riittävästä informaatiosta
jäsenkunnalle koulutukseen liittyvissä asioissa.

C

Jalostustoimikunta
Edellytykset
Jalostustoimikuntaan nimettäviltä jäseniltä edellytetään rotuyhdistyksen
yhtäjaksoista viiden (5) vuoden jäsenyyttä.
Jalostustoimikuntaan nimettävien pitäisi edustaa monipuolista
dobermannrodun tuntemusta (esim. ulkomuototuomarikurssi, pktuomarikurssi, kasvattajan peruskurssi, jalostuksen peruskurssi, kasvattaja).
Tehtävät
Toimikunnan tehtävänä on ohjata rodun jalostusta Suomessa. Tavoitteena on
mahdollisimman yhteiskuntakelpoinen, terve ja anatomisesti rotumääritelmää
vastaava dobermanni.
Jalostustoimikunta järjestää yhdistyksen viralliset luonne- ja ZTP-testit.

3

