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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020  ESITYSLISTA 
   
 
Aika:  maanantaina 24.8.2020 klo 18.00 
Paikka: Maud Fastin luona, Törmänsilmänkuja 9 A, Espoo 
Läsnä: Karoliina Ahonen (pj, etänä), Maud Fast, Terja Koivumäki (etänä), Pico 

Lindström, Laura Elina Pasanen (etänä), Molla Räsänen (sihteeri, etänä), Ulla 
Sieranta (etänä) 

Poissa: Sini-Tuulia Kervinen 
 
  
 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09 ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin työjärjestys. 
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

 
4. Jäsenanomukset 
     Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. 
 

  
5. Avustushakemukset 

Hyväksyttiin anotut avustushakemukset:  
kaksi lonkkakuvausta, yksi sydämen ultraäänitutkimus sekä yksi alle 10- vuotiaana 
kuolleen ruumiinavaus. 
Keskusteltiin jalostustoimikunnan perustamisesta sekä terveystulosten julkaisemisista. 

 
 
6.Tietosuojaseloste ja sääntömuutokset  

Tietosuojaseloste: Maud päivittänyt yhteyshenkilöt, kohta 4. henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus, ja ketkä ovat rekisterin kanssa tekemisissä. Ilmoitetaan jäsenistölle, että 
tietosuojaseloste päivitetty nettisivuille.  
Sääntömuutokset: syys- vai kevätkokoukset, vai yksi vuosikokous – päätettiin jatkaa 
kahdella kokouksella. Koollekutsuminen kohta  

 
 
7. Valionarvot SA-FA:n julkaisuissa 

Jatkossa julkaistaan vaan Kennelliitossa vahvistetut tittelit, ainoastaan kansainväliset  
muotovaliot julkaistaan lehdessä ennen vahvistusta, (*vahvistus FCI/Kennelliitto) 

   
 
8. SA-FA:n ja Salukikerhon yhteisseminaarin tilanne   
   Mainos julkaistu nettisivuilla, tapahtumasivu myös FB:een 
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9. Toimintasuunnitelman valmistelua 
Kysely jäsenistölle 3-4 kysymystä mitä toimintaa haluavat, nettisivuille, webropol / sähköposti 
Karoliina tekee kyselyehdotuksen 
 
10. Juhlavuosikirjan tilanne  
Excel-taulukkoon koottu vastuualueet, kuka tekee mitäkin ja deadlinet 
Mainos tästä, hinta julkaistaan joululehdessä ( kirjan hinta, ennakkotilauksen mukaan) 
 
11.  Talous 
-      SA-FA:n tilillä 9840,88 euroa  
 Laitetaan hallituksen palstalle varainkeruuidea - kohta 
 
 
12. Jäsensihteeri / rahastonhoitaja  sekä sihteeri 
Ulla jäsensihteerinä vuoden loppuun, uuden jäsensihteerin / rahastonhoitajan vakanssi auki.  
Hallitus miettii onko hallituksen sisällä jäsensihteeriä..Molla luopumassa sihteerin tehtävien 
hoitamisesta, joten sihteerin paikka avoinna myös – samoin mietitään tätä hallituksen 
palstalla.  
 
 
13.  Toimikuntien asioita 
 

13.1 Jalostusasiat 
- Näyttelyarvostelut, hammaspuutosten ja luonnemerkintöjen tilastointi 
Näyttelyarvostelut tullaan skannaamaan sellaisinaan nettisivuille / Molla. 
 
13.2 Pentuvälittäjä 
- 
 
13.3 Näyttelytoimikunta 
- näyttelytoimikunnan perustaminen ensi vuoden alussa 
 
 
13.4 Juoksutoimikunta  
-  SA-FA:n juoksupäivä ja möllikisat 26.9.  tilanne 
Kisat ja juoksupäivä jouduttiin peruuttamaan, salukeilta ei liiennyt yhtään toimihenkilöä, 

samaan aikaan Suomi-Cup ja maastot. Vuoden vaihteen jälkeen kilpailukalenterin ilmestyttyä 
katsotaan sopiva ajankohta keväälle / kesälle. 
 

13.5 Lehtitoimikunta 
- Lehti menossa painoon 

 
13.6 Internet-toimikunta 
- Tuuli saanut tyhjennettyä SA-FA:n vanhan keskustelupalstan, näin ollen 

nettitoimikunnan puolesta SA-FA:n luottokortit voi nyt lopettaa. Activeboardista ei ole 
tiedossa enää jälkilaskua. 
Tuuli toivoi kuitenkin, että ei lopetettaisi ihan vielä Saunalahden sopimusta (vanhojen 
kotisivujen palveluntarjoajaa) - sieltä pitäisi vielä siirtää kaikki kasvattajakyselylomakkeet ja 
pentueilmoituslomakkeet Google Docseiksi. Tällä hetkellä lomakkeet on linkitetty uusilta 
sivuilta vielä vanhoille. 
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14. Kennelliiton asioita 
 Kennelliitto on päättänyt perua kaikki syksyn tapahtumat koronatilanteen vuoksi. Voittaja-

näyttelyt ja Koiramessut siirtyvät maaliskuulle 2021. 
 
Kevätkokouksen korvaava ylimääräinen kokous ja valtuuston syyskokous järjestetään 

sunnuntaina 22.11. peräkkäisinä kokouksina Vantaalla. 
 
Kennelliittoon rekisteröitävien tuontikoirien sukusiitosastetta aletaan valvoa koirarekisterissä 

1.9.2020 alkaen.  
 
16. SVKL:n asioita 
Vinttikoiraliiton kokouspöytäkirjat 11/2020  
Syyskokous 28.11.2020 
 
 
17. Muut esille tulevat asiat 
Syyskokousaikataulu ja -paikka 
14.-15.11.2020 Molla kysyy 1)Tuomarinkartanoa 2)Hotelli Tikkurilaa, toinen vaihtoehto 

seuraava viikonloppu 21.-22.11.2020 
 
18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02 
 
 


