SDY ry:n hallituksen kokouskuulumiset 7.4.2022

1. Yhdistyksen kevätkokous 24.4.2022
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 26.3.:
http://www.sdy.fi/2022/03/26/kevatkokous-24-4-2022/
2. Jäsenedut vuodelle 2022
Yhdistykselle on tulossa oma rotukauppa Ilowillan kanssa yhteistyössä
https://kauppa.ilowilla.fi/. Jäsenet saavat seurakaupan tuotteista alennusta
10 % alennuskoodilla, joka ilmoitetaan kaupan auettua.
3. Toimikuntien ohjesääntö
Toimikuntien ohjesääntö on päivitetty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa
7.4.2022.
4. Kesäleiri 2022
Kesäleirin 2022 tarkemmat tiedot päätettiin ja ne on julkaistu nettisivuilla
http://www.sdy.fi/kalenteri/kesaleiri-2022/ sekä somessa.
5. Leiritoimikunta
Hallitus perusti uuden leiritoimikunnan, jolle haetaan ensin puheenjohtajaa.
6. Alaosastojen uudet säännöt
Alaosastoille on laadittu ohjeistus yhdistyksen uusien sääntöjen mukaiseen
toimintaan siirtymisestä.
7. SPKL kevätkokous 23.4.2022
SDY:n kokousedustajina kokouksessa toimivat Hanna Pasanen, Marika
Koskinen, Mika Asikainen ja Mari Alho.
8. Lasku- ja kuittipohjat
Yhdistykselle on laadittu toimikuntien käyttöön lasku- ja kuittipohjat sekä
ohjeistus niiden käytöstä.
9. Pankki, ostokset ja postitukset
Hallitus selvittää pankkien tarjontaa yhdistyksille, mahdollista asiakastiliä
johonkin ketjuun erilaisia ostoksia varten sekä sopimusasiakkuutta
postituksien tekemistä varten.
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10. Yhdistyksen strategiatyö etenee
Ensimmäinen työpaja järjestetään 21.4.22 klo 17-19. Asiasta on tiedotettu
nettisivuilla ja somessa.
11. Ansiomerkkisääntö
Hallitus on päivittänyt yhdistyksen ansiomerkkisäännön.
12. MH-kuvauksen välineistö
Yhdistykselle rakennetaan oma MH-kuvaus välineistö, jota voidaan vuokrata
myös ulkopuolisille.
13. Suomen Welsh Corgi Seura ry:n esitys/aloite Kennelliiton
valtuustolle

”Suomen Welsh Corgi Seura ry esittää Suomen Kennelliiton hallitukselle, että
valtuuston käsiteltäväksi viedään esitys/aloite kaikkien terveystutkimusten
lausuntomaksujen alentamisesta puoleen nykyisestä, ja ettei maksuja myöskään
korotettaisi uuden valtuustokauden aikana. Ensisijaisesti esitämme, että
lausuntomaksuja alennetaan pysyvästi. Toissijaisesti esitämme, että
lausuntomaksuja alennetaan määräaikaisesti seuraavan kokonaisen
valtuustokauden eli kolmen vuoden ajaksi.”
Suomen Welsh Corgi Seura ry lähestyi muita rotujärjestöjä asialla ja esitti
toiveen esitykseen yhtymisestä. Perusteluna esitykselle on se, että maksuja
alentamalla saataisiin koiranomistajia paremmin motivoitua tutkimusten
tekemiseen ja saataisiin rotujärjestöille enemmän dataa jalostuksen ohjausta
varten. SDY ry:n hallitus päätti lähteä mukaan esitykseen.

14. Pentuopas
Yhdistyksen pentuopasta päivitetään parhaillaan ja sen perusteella tullaan
laatimaan ”omistajakurssi”-materiaali uusia pennunhankkijoita varten ja
kasvattajien avuksi.
15. Valjakkohiihtomestaruus
Hallitus käsitteli kokouksessa valjakkohiihtomestaruuksien säännöt.
Sääntöihin täsmennetään, että mestaruudesta kilpaillaan B-luokassa ja että
mestaruus jaetaan kaikissa sarjoissa.
16. Esitys IDC:lle
Hallitus päätti, että SDY on aktiivinen DCM-asioissa myös IDC:n suuntaan.
SDY ry esittää 2022 kokoukselle, että vuodesta 2023 lähtien IDC näyttelyssä
urosten avoimen, käyttö- ja valioluokkien voittajilta edellytetään
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voimassaoleva kardiologiaan erikoistuneen erikoislääkärin 24h Holter ja
sydänultra tutkimukset hyväksyttynä.
17. Kerhoillat
Pyritään järjestämään yhdistykselle 3 kertaa vuodessa kerhoiltoja, jotka
olisivat vapaamuotoisia tapahtumia. Agendalla olisi yhdistyksen toiminta,
tulevat tapahtumat ja yleistä keskustelua jäsenten ajatuksista yhdistyksen
toiminnasta. Kerhoillat toteutetaan Oulunkylän majalla, mutta myös
etäosallistuminen mahdollistetaan.
18.
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●
●
●
●
●
●
●

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
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