
SUOMEN NEWFOUNDLANDINKOIRAYHDISTYS RY.                       
KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 7/2018

              

Aika:                    24.04.2018 
Paikka:                  Nettikokous
Kesto: 1t 23 min

                  
Osallistujat:     Nummiola Jussi, varapj.

Storgårds Ann-Helen, sihteeri
Alamäki Erja, Karjalainen Kami, Laakkonen Maisa
Vuorisalmi Merja, Al-Bachy Anita, varaj. (18.21 lähtien)

JÄSENASIAT
Hyväksyttiin 3 uutta varsinaista jäsentä

LEHDEN TAITTO
Lehden taittaja on vaihtunut. Hieman ongelmia ollut. Nykyinen taittosopimus kattaa vielä seuraavan 
lehden numeron.  Päätettiin katsoa tilanne tämän lehden ilmestymisen jälkeen.

NF-LEHTI UUSILLE JÄSENILLE
Nykyisen käytännön mukaan uudet jäsenet saavat 4 edellistä NF-uutiset lehteä.
Jäsensihteeriltä on tullut viestiä, että postituskulujen noustua liittymismaksu ei enää kata lehtien 
postitusta. Käytäntö myös vaikeuttaa oikean lehtimäärän tilaamista ja aiheuttaa näin ylimääräisiä 
kuluja.
Hallitus päätti, että uudet jäsenet saavat ainoastaan liittymisvuoden lehdet.

TERVEYSTIETOKANTA
Puheenjohtaja Jussi Nummiola on ollut yhteydessä Johanna Anderssoniin koskien 
terveystietokannan päivittämistä ajan tasalle. 
Puuttuvat tiedot päivitetään 30.4.2018 mennessä.
Yhdistyksen jäsen on lähestynyt hallitusta koskien silmätulosten esitystapaa, eli silmätulokset 
näkyvät joko OK/EI OK. Tähän on saatava mahdollisuus tallentaa lisätietoa. 
Päätettiin ottaa asia esille Johanna Anderssonin kanssa.
Päätettiin lisäksi, että Johanna Anderssonilta pyydetään oikeudet Merja Vuorisalmelle. 

EU’n UUSI TIETOSUOJADIREKTIIVI
Eu’n uusi tietosuojadirektiivi astuu voimaan 21.5.2018 ja se koskee myös 
Newfoundlandinkoirayhdistystä. 
Päätettiin että sihteeri selvittää mitä mahdollisia täydennyksiä yhdistyksen on tehtävä nykyiseen 
rekisteriselosteeseen.

KENNELLIITON LAUSUNTOPYYNTÖ LIITON UUSISTA SÄÄNNÖISTÄ
Kennelliitolta on tullut lausuntopyyntö koskien liiton uusia sääntöjä. Viimeinen palautuspäivä on 
31.5.2018.
Päätettiin että hallituksen jäsenet tutustuvat saapuneeseen materiaaliin, jonka jälkeen palataan 
asiaan.



KENNELLIITON HALLITUKSEN JA SYDÄNTYÖRYHMÄN PÄÄTÖKSET KOSKIEN
SYDÄMMEN KUUNTELUTULOKSIA
Kennelliitolta on tullut tiedote, että Sydäntyöryhmä on kokouksessaan 9.3.2017 esittänyt 
mielipiteen, että tietyille roduille ei tulisi julkaista pelkkiä auskultaatiotuloksia ollenkaan. Kyseessä 
ovat rodut, joissa esiintyy tyypillisesti sydänlihassairauksia. 
Näiden sairauksien seulontaan tarvitaan ultraäänitutkimus sekä 5 minuutin sydänfilmi. Tutkimus on
voimassa 12 kk ja sen alaikärajan tulisi olla 24 kk.
Kennelliiton Hallituksen päätös 5.4.2018 (6/18): 
Suomen Newfoundlandinkoirayhdistystä tiedotetaan, että laajan rodunomaisen sydäntutkimuksen 
tulee sisältyä niiden seuraaviin PEVISA-esityksiin. Pelkkiä auskultaatiotuloksia ei tallenneta eikä 
julkaista enää rodun nykyisten PEVISA-ohjelman päätyttyä 31.12.2019
Käytiin keskustelua.
Hallitus pyytää jalostustoimikuntaa viemään asiaa eteenpäin.

TARVIKETILAUS
Tarvikemyynti on aikeissa tilata metallisia Nöffikylttejä J. Vartiaiselta, joka vaatii etukäteismaksua 
tilauksilleen. Hallitus päätti tässä tapauksessa hyväksyä etukäteismaksun ja valtuutti tarvikemyyjää 
tilaamaan tuotteet.

VANHOJEN VUOSIEN TOSITTEIDEN POISTO
Sihteeri ilmoitti, että hänen hallussa on yhdistyksen vuosikansioita vuodesta 1999 eteenpäin ja että mitään 
laillista velvollisuutta ei ole säilyttää tositteita tai edes tilinpäätöksiä näin vanhoilta vuosilta.
Päätettiin että niiltä vuosilta kuin on sallittu, poistetaan vanhat tositteet ja tiliotteet, kuitenkin niin että 
säilytetään kaikki tilinpäätökset ja muu historiallisesti kiinnostava materiaali. Myös kaikki Erikoisnäyttelyiden 
kansiot säilytetään sellaisinaan.

YHDISTYKSEN RAHATILANNE
Käsiteltiin yhdistyksen rahatilanne.

MAKSETTAVAT LASKUT
Hyväksyttiin maksettavia laskuja

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Tuomarikollegio
Tilaisuus pidetään lokakuun 20 päivänä Klaukkalassa.
Hallitus hyväksyi tilakustannuksen ja tilan vuokraamisen.

Erikoisnäyttely
Päätettiin, että nostetaan erikoisnäyttelyn mainoksia kaikissa yhdistyksen tiedotuskanavissa.
Näyttelyn yhteydessä jaetaan pistekilpailun palkinnot. Päätettiin että, selvitetään palkintojen hintoja
ja Erja Alamäki tekee kunniakirjat. 
Sihteeri tiedustelee Printtaamo Oy’n mahdollisuuksia painattaa kunniakirjat.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään nettikokouksena 29.5.2018 klo 18.00


	Aika: 24.04.2018
	Paikka: Nettikokous
	Kesto: 1t 23 min
	

