Pöytäkirja 6/2019

7.5.2019

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 7.5.2019 klo 19.00
Paikka: Skype kokous
Paikalla: Janika Wiksten, Tiina Morri, Seija Piipponen, Heidi Ekman, Tiina Soininen, Marjaana Vuollet, Heidi
Ranta
Poissa: Saara Sampakoski, Arja Immonen, Kirsi Vallittu, Mirka Jantunen, Titta Repo
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Hallituksen tehtävälistan läpikäyminen
Käytiin läpi hallituksen tehtävälista.
6. Salainen
7. Salainen
8. Alaosastojen asiat
Ei asioita.
9. Jalostustoimikunnan avustukset terveystarkastuksiin
Muutokset avustuksiin 1.6.2019 alkaen toistaiseksi

LAPPALAISKOIRAT RY:N AVUSTUKSET KOIRIEN TERVEYSTARKASTUKSISSA JA
KÄYNNISSÄ OLEVAT TERVEYSTUTKIMUKSET

Lappalaiskoirat ry kannustaa lapinporokoiran, ruotsinlapinkoiran ja suomenlapinkoiran omistajia tutkituttamaan
koiriensa terveyttä. Yhdistys toivoo, että koiria käytettäisiin terveystarkastuksissa, vaikkei niitä olisikaan
tarkoitus käyttää jalostukseen. Avoimuus on rotujemme terveyden kannalta erittäin tärkeää.
Lappalaiskoirat ry:n avustukset myönnetään lappalaiskoiran omistajalle Suomessa riippumatta siitä, onko hän
yhdistyksen jäsen vai ei. Korvauskäytäntö on voimassa toistaiseksi. Yhtä koiraa kohden maksetaan vain yksi
korvaus.
Silmätarkastuskorvaukset
Yli 7-vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien urosten silmätarkastus. Lappalaiskoirat Ry korvaa yli 7vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien jalostuskelpoisten (ei kivesvikaisia/leikattuja/muutoin sairaita)
lapinporokoira-, ruotsinlapinkoira- ja suomenlapinkoiraurosten silmätarkastusmaksusta maksimissaan 50e
(silmätarkastusmaksu ja mahdollinen klinikkamaksu).
Kun koiran tiedot ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet), lähetä koiran tiedot
rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti (mikäli koko
silmätarkastus korvataan) silmätarkastuksesta. Tarkastustulos ei vaikuta korvauksen summaan.
Ruumiinavaukset
Lappalaiskoirat ry korvaa 6 kk - 7-vuotiaiden koirien ruumiinavauskuluja epäselvissä kuolemantapauksissa
tapauskohtaisesti. Tapaturmaisesti tai todennäköisesti myrkytykseen kuolleiden, tai jonkin aikaisemmin
diagnosoidun sairauden takia lopetettujen koirien ruumiinavauksia ei korvata. Jos kyseessä on alle kuuden
kuukauden tai yli seitsemän vuoden ikäinen koira, korvausanomus tulee tehdä rodun jalostustoimikunnalle
etukäteen ja korvaus on mahdollista saada puheenjohtajan päätöksellä.
6 kk - 7-vuotiaiden koirien osalta korvausanomus tulee tehdä jalostustoimikunnalle viimeistään kahden viikon
sisällä kuolemasta (tässä vaiheessa ei tarvitse vielä toimittaa mitään dokumentaatiota). Korvausanomuksen voi
tehdä myös etukäteen, jos koiran lopetus on tiedossa hyvissä ajoin. Korvaus maksetaan jälkikäteen laskukopiota
sekä ruumiinavausraporttia vastaan, ja koskee pelkkää ruumiinavausta (ei matkoja tai lähetyskuluja).
Lähetä vapaamuotoinen korvausanomuksesi sähköpostitse osoitteeseen lappalaiskoirat.jtk@gmail.com.
Korvauksen maksamisen ehtona on, että ruumiinavausraportin mukainen kuolinsyy julkaistaan Lappalaiskoirat
ry:n nettisivujen Terveystiedot-osiossa.
Janika Wiksten ilmoittaa tiedot Markku Jokiselle. 1.6.2019 lähtien voimassa.
10. Salainen
11. Salainen
12. Salainen

13. MV ja EUV matka-avustus vuoden koira palkituille
Max kakkoskoiralle.
Uusi:
Suomen kennelliitto ja lappalaiskoirat tukevat vuoden menestyneimpiä näyttelykoiria kotimaisissa
roduissa matka-avustuksella.
Alla mainittujen sääntöjen mukaan tuetaan koirien osallistumista halvinta matkustustapaa käyttäen
Euroopassa olevaan MV-näyttelyyn tai niinä vuosina kun MV-näyttely on Euroopan ulkopuolella EUVnäyttelyyn.
Suomenlapinkoira ja Lapinporokoira
Vuoden uros ja narttu voittajat
Korvausta voi hakea matkan kokonaiskustannuksista (ilmoittautumismaksu, majoitus- ja matkakulut)
lappalaiskoirat ry:ltä. Korvausta voidaan hakea ainoastaan matkalaskua vastaan, jossa on liitteenä
kaikki matkaan liittyvät kuitit. Lappalaiskoirat ry maksaa haettavan korvauksen matkasta
kokonaisuudessaan hakijalle. Kennelliitto tilittää oman osuutensa myöhemmin Lappalaiskoirat ry:lle.
Avustuksen suuruus matkan kokonaiskustannuksista:
- Suomen kennelliitto korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Lappalaiskoirat ry korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Itselle jää maksettavaksi matkan loppuosuus.
Mikäli voittaja ei pääse osallistumaan ko. näyttelyyn tulee tästä ilmoittaa viipymättä yhdistyksen
sihteerille hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tällöin avustus siirtyy vuoden koira
kilpailuissa alaspäin seuraavaksi tulleelle koiralle, jos on halukas lähtemään näyttelyyn.
14. Jäseneksi liittäminen verkkokaupassa ei toimi
Riuttasen Tiinalle viestiä asiasta. Lisätään kamppanja hinta verkkokauppaan. Sari Laitinen hoitaa.
15. Pj:n terveiset jtk:n ja Sarin yhteiskokouksesta
Kokous pidettiin. Käsiteltiin sympousimia. peltoporokoira hankkeen ohjelma runko puuttuu.
selvitetään tulkkauksen hintaa.
16. Uusi lehden päätoimittaja
Uudeksi lehden päätoimittajaksi ehdotetaan Taru Pesola-Väisäsen.
Hyväksyttiin ehdotus.
17. Avustus lappalaiskoiragallerian hallinnointikuluihin
Avustus hyväksyttiin. Sihteeri tiedottaa Petrille.

18. Satu Viljakaisen avustus anomus koetoimitsijakurssille osallistumisesta
Anomus hyväksyttiin. Sari Laitinen tiedottaa Satu Viljakaiselle.
19. Muut asiat
Ei käsiteltäviä asioita
20. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 4.6 klo 18.00
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.34

