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Osallistujat Noora Dahlgren (pj.), Kaisa Mattila (varapj.), Niina Sarenius (siht.), Tiina
Koivula, Piia Kiuru, Piia Leppänen, Bettina Salmelin, Yrjö Mäkelä, (varajäsen)
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kuusi uutta varsinaista jäsentä.
MAKSETTAVAT LASKUT
Hyväksyttiin maksettavat laskut.
TOIMIHENKILÖN EROAMINEN
Terveystoimikunnan jäsen René Ögård on ilmoittanut eroavansa tehtävästään 1.8.2015
lähtien.
PENTUVÄLITYKSEN TERVEYSTUTKIMUSOHJEEN TARKENNUS
Pentuvälittäjä on pyytänyt tarkennuksen asiaan, muutetaanko pentuvälityksen
terveystutkimusten polvitutkimuksen sana “virallinen” sanaan voimassaoleva. Hallitus pyytää
asiasta lausunnot jalostus ja terveystoimikunnilta.
PAYPALTILIN AVAAMINEN YHDISTYKSELLE
Yhdistykselle päätettiin avata Paypaltili. Tilin kautta yhdistykselle tehtäviin maksuihin
lisätään Paypalin maksuista ottama provisio 3,4% + 0,50e.
OSALLISTUMINEN TAPAHTUMIIN
Vapaaehtoisia ilmoittautui kiitettävästi, joten yhdistykselle on varattu rotukoppi
Voittajanäyttelyn Rotutorille ja lisäksi rotua esitellään vapaaehtoisten voimin Faunattaren
rotuesittelypäivässä 22.8.2015.
VESITESTI
Käsiteltiin Taavetin vesipelastusleirin epävirallista vesitestiä ja sen tulosten virallistamista.
Hallitus oli saanut jäsenaloitteen, jossa pyydettiin uudelleen arvioimaan virallistamisesta
aiemmin tehty päätös. Hallitus päätti asettaa työryhmän selvittämään kokemuksia
vesitestistä ja sen toimivuudesta. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa asioihin, jotka
tarvitsevat kehittämistä. Työryhmä esittää suosituksensa ja mahdolliset
korjausehdotuksensa hallitukselle. Työryhmän suositus julkaistaan myös jäsenistölle.
Hallitus käsittelee asian uudestaan seuraavassa kokouksessaan, ottaen huomioon
työryhmän suosituksen. Tuolloin päätetään myös Taavetin vesitestin tulosten virallisuudesta.
Asia ratkaistaan kokonaisuudessaan ennen Jyväskylän vesitestiä.

HARRASTUSTOIMIKUNNAN ASIAT
Harrastustoimikunta esitti suunnitelmansa järjestää yhdistyksen rallytokokoe 16.4.2016
Ylöjärvellä. Ehdotus hyväksyttiin ja koe anotaan määräaikaan mennessä.
Harrastustoimikunta oli laatinut yhdessä rallytokoharrastajien kanssa ehdotuksen Vuoden
Rallynöffi pistekilpailun säännöiksi. Säännöt hyväksyttiin ja päätettiin, että vuonna 2015
järjestetään säännöillä “harjoituslaskenta” ja vuoden 2015 voittaja palkitaan pienellä
palkinnolla. Sääntöihin voidaan vielä v. 2015 tehdä korjauksia, mikäli tarvetta sellaiseen on.
Varsinainen pistekilpailu otetaan käyttöön v. 2016 tuloksista.
Harrastustoimikunta on pyrkinyt kokoamaan yhdistyksen joukkueet sekä Koirauinnin
SMkisoihin että rallytokon SMkisoihin. Koirauinnin SMkisojen ilmoittautumistietoja ei
kokouspäivään mennessä ollut ilmestynyt ja siten todettiin joukkueen kokoamiselle jäävän
liian lyhyen aikaa. Todettiin ettei joukkuetta siten tulla enää tämän vuoden kisaan
kokoamaan. Rallytokon SMkisoihin ei pystytä kokoamaan joukkuetta, koska ylemmissä
luokissa kisaavia, riittävät tulokset omaavia koiria ei rodun piirissä vielä ole.
VEPEN SÄÄNTÖUUDISTUS
Kennelliiton vesipelastuskoetoimikunta on uudistamassa vesipelastuskokeen sääntöjä.
Vesipelastuskoetoimikunnan ohjeistuksesta hallitus on pyytänyt kommenttia
sääntöuudistukseen harrastajoukolta, joka edustaa laajaa kokemusta
vesipelastusharrastuksen parissa. Saadut kommentit koottiin yhteen ja toimitettiin
määräaikaan mennessä vesipelastuskoetoimikunnan sihteerille. Sääntömuutoksen vuoksi
vesipelastuskoetoimikunta on ohjeistanut yhdistystä pitämään ylimääräisen kokouksen,
jossa käsitellään sääntömuutosta. Kokous pidetään marraskuussa.
UANVENE
Jäsenen pyynnöstä hallitus on ottanut kantaa Uudenmaan Action Nöffien veneen
omistajuuteen.
MAKSAMATTOMAT KORVAUKSET 2014 LEIRILTÄ
Käsiteltiin vuoden 2014 nöffileirin kouluttajien maksamattomia kilometrikorvauksia ja
päätettiin maksaa korvaukset matkalaskuja vastaan.
HALLITUKSEN TIEDOTUS
Keskusteltiin hallituksen tiedotuksesta. Päätettiin, että tiedotus tapahtuu ensisijaisesti
kotisivujen kautta. Keskusteltiin myös keskustelupalstasta ja sen säännöistä sekä sovittiin,
että asian selvittelyä jatketaan.

