Pöytäkirja 7/2019

4.6.2019

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 4.6.2019 klo 18.00
Paikka: Skype kokous
Paikalla: Heidi Ekman, Janika Wiksten, Tiina Morri, Saara Sampakoski, Kirsi Vallittu, Sari Laitinen, Arja
Immonen, Tiina Soininen, Seija Piipponen ja Henna Lähevirta (Sihteeri)
Poissa: Titta Repo, Marjaana Vuollet, Heidi Ranta
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01
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. Jäsenasiat
Ei asioita.
7. Salainen
8. Alaosastojen asiat
Ei asioita.
9. Yhdistyksen verkkosivut
some vastaava Aada työstää parhaillaan oppilastyönä alustavaa vaatimusmäärittelyä kotisivuille, jossa
yhdistyisi samalle alustalle kaikki meidän olemassa olevat sivut verkkokauppa myöten.
Vaatimusmäärittelyn hyväksyessämme he voisivat kesäopiskeluina tuottaa meille uudet kotisivut
käytännössä "ilmaiseksi". Kyseessä on siis verkkotuottamisen opiskelijoita.
-

Koko kotisivu olisi verkkokauppaa, joka olisi naamioitu kotisivuiksi. Holvi jäisi pois.

-

Kaikki meidän sivustot yhdistettäisiin samalle alustalle. Kuukausimaksu olisi n. 70€.
Lappalaiskoiragalleria jäisi omaksi sekä jalostustoimikunnan sivut.

-

Kaikki olemassa oleva materiaali pitää sisällyttää uuteen. Tapahtumasivusto, johon voisi ilmoittaa
tapahtumista.

-

Sometilien integrointi facebook, insta ja youtube.

-

Ideoita puskikseen.

-

Kasvattaja osio. Google maps upotus, jonne kasvattajien sijainnit.

-

Sähköisiä lomakkeita, jotka voidaan päivittää suoraan hyväksynnän kautta kotisivuille.

10. Sopimuslomakkeet
Yhdistyksen kannanotto Kennelliiton uusiin sopimuslomakkeisiin.
Päätettiin laittaa vastaavanlainen kannanotto kuin Terrierijärjestöllä. Sari Laitinen muotoilee
puskikseen.
11. Kartta kasvattajien sijainnista / Satu Valo
Kirsi Vallittu pyytää Satu Valolta lupaa käyttää ideaa uusilla kotisivuilla.
12. Avustus
Lappalaiskoirat ry korvaa pentujen rekisteröintimaksun kokonaisuudessaan käytettäessä yli
kymmenen vuotiasta poikkeuslupaurosta.
Käytettäessä yli kymmenen vuotiasta urosta, jolle PEVISA:n vaatimat tarkastukset on tehty, mutta sillä
ei ole aikaisempia jälkeläisiä, yhdistys korvaa puolet rekisteröintimaksusta.
Uroksen tulee olla täyttänyt 10 vuotta astutusajankohtana.
Korvausta ei makseta, mikäli koko pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin.
Korvauksen edellytyksenä on Lappalaiskoirat ry:n jäsenyys.
Esitys hyväksyttiin kahden vuoden koeajalla, se koskee kaikkia lappalaiskoirarotuja ja on voimassa
10/2018. alkaen.
Korvausta haetaan lähettämällä
rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi

maksukuitti

ja

pentueen

tiedot

rahastonhoitajalle:

Lisäksi on hallituksen päätös olemassa, että korvataan DM-sairausalttiiksi testatulle koiralle ruumiin
avaus (kuolemansyystutkimus), kun se lopetetaan.
Hyväksyttiin lisättäväksi nettisivuille muiden avustusten kanssa. Teksti muutosten kanssa.
13. Muut asiat

13.1. Salainen
13.2. Salainen
13.3. MyDog Dna ohjeistus
On tullut kyselyitä MyDog Dna sopimuksesta. Sari on ollut yhteydessä mainoksesta ym. ja
syventää yhteistyötä.
Jalostustoimikunta tekee ohjeistuksen. Sari Laitinen listaa saatavilla olevat testit.
13.5. Salainen
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous 10.7.2019 klo 18.00
Budjettikokous 18.8.2019 tai 25.8 2019 sokos hotel vantaa klo 10.00
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

