SDY ry:n hallituksen kokouskuulumiset 3.3.2022

1. Yhdistyksen säännöt
PRH on hyväksynyt SDY:n uudet säännöt 15.2.2022, jolloin ne ovat tulleet
voimaan. Säännöt on päivitetty nettisivuille: http://www.sdy.fi/yhdistys/.
2. Yhdistyksen kevätkokous 24.4.2022
Kokouskutsu julkaistaan viimeistään huhtikuun alussa ja materiaalit
toimitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta.
3. Ansiomerkit
Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa ansiomerkkejä yhdistyksen jäsenille
ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen ja rodun hyväksi. Ehdotukset
toimitetaan hallitukselle 15.3. mennessä hallitus@sdy.fi.
4. Porvoon näyttely 2025
SDY ry on mukana 13.-14.9.2025 Porvoon kaikkien rotujen koiranäyttelyn
järjestämisessä. Vuosien 2023-2024 mukana olosta on jo aiemmin tehty
päätökset.
5. Jäsenedut vuodelle 2022
Jäsenetuja vuodelle 2022 selvitellään lisää. Näistä lisätietoja heti niiden
vahvistuttua.
6. Who Bites the Best 2022 -joukkue
Yhdistys maksaa jäsenistä koostuvan joukkueen osallistumismaksut. Koe- ja
koulutustoimikunta kokoaa joukkueen sekä huolehtii kootusti
osallistumismaksujen palautusten tiedot rahastonhoitajalle.
7. Vuoden näyttelykoirat
Vuoden näyttelykoiran lisäksi tullaan jatkossa valitsemaan myös Vuoden
näyttelypentu ja Vuoden näyttelyveteraani. Näyttelytoimikunta kirjaa
palkintojen säännöt ja tiedottaa näistä tarkemmin. Jatkossa yhdistys maksaa
näiden kolmen koiran osallistumismaksut halvimman mukaan Suomen
Voittaja näyttelyyn, jos koirat ovat sinne osallistumassa. Vuoden 2021
näyttelykoiran osallistumismaksu maksetaan Suomen Voittaja 2022
näyttelyyn.
8. Toimikuntien ohjesääntö
Toimikunnilta on pyydetty kommentit ohjesääntöjen sisältöön. Hallitus
päivittää toimikuntien ohjesäännön huhtikuun 2022 aikana.
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9. Kesäleiri 2022
Kesäleirin 2022 vastaavaksi saatiin Petri Valkonen, joka koordinoi järjestelyjä
leirin aikana. Hallitus huolehtii leirin ennakkojärjestelyistä. Leirin tarkemmat
tiedot julkaistaan huhtikuun alussa.
10. MobilePay
Yhdistyksen käyttöön on hankittu MobilePay tapahtuma- ja kanttiinimaksuja
varten. Hallitus laatii ohjeistuksen toimikunnille MobilePayn käytöstä.
11. ”Hyvin sanottu”
Hallitus päätti, että pyritään mukaan Ylen ja Erätauko-säätiön vetämään
”Hyvin sanottu” -hankkeeseen ja tehdään suunnitelma konkreettisista teoista
2022-2026 vuosille.
https://yle.fi/aihe/hyvin-sanottu
12. Suomen Kennelliiton yleiskokous 27.11.22 ja valtuustoedustus
2023-2025
Hallitus valitsi SKL:n yleiskokoukseen 27.11. SDY ry:n edustajaksi Mari
Alhon. Rotujärjestön varsinaiseksi valtuustoehdokkaaksi hallitus nimesi Mari
Alhon ja valtuustovaraehdokkaaksi Marja Kauppilan.
13. Seppo Björklund 85 vuotta
Yhdistyksen vapaajäsen ja hyvin menestynyt kasvattaja Seppo Björklund
täytti 85 vuotta 23.2.2022. Yhdistys onnittelee pitkäaikaista aktiivijäsentään
merkkipäivän johdosta.
14.

Hallituksen 2022 kokouskalenteri
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4/22 to 7.4.22 klo 18
5/22 to 5.5.22 klo 18
6/22 to 2.6.22 klo 18
7/22 to 18.8.22 klo 18
8/22 to 15.9.22 klo 18
9/22 to 13.10.22 klo 18
10/22 to 10.11.22 klo 18
11/22 to 8.12.22 klo 18

2

