Suomen sileäkarvaiset noutajat ry
Finska flatcoated retrieverklubben rf

TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden kolmas kokous pidettiin Google Meet -kokouksena tiistaina
16.3.2021.
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista:
 Otettiin valmisteluun rotujärjestön kanta ja ohjeistus koirien eettiseen kohteluun rotujärjestön alaisissa
tapahtumissa.
 Vuosikokouksen materiaalit julkaisu sähköisesti www.flatti.net
 Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä, joka on 954 henkilöä per 16.3.2021
 Todettiin järjestön taloustilanne, joka on vakaa.
 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 13.4.2021 nettikokouksena
 Muut tulevat kokouspäivät on sovittu seuraavasti: 11.5.2021, 8.6.2021.
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat:
KESÄLEIRI:
 Tällä hetkellä kesäleirin suunnitelmia edistetään maltillisesti, mutta sillä ajatuksella, että leiri pystytään
pandemiasta huolimatta järjestämään. Kesäleiri on suunniteltu järjestettäväksi Matkailutila Surkeenjärvellä
1.-4.7.2021. Flattiviestissä 2/2021 on lisää kesäleiristä.
ALUETOIMINTA:
 Aluetoiminnalle on perustettu oma tapahtumakalenteri

https://www.flatti.net/jarjesto/aluetoiminta/tapahtumat/
 Uusia alueyhteyshenkilöitä on aloittanut: Noora Saarikko Uudellamaalla ja Anu Karhunen Etelä-Savon alueella.
 Aluetoiminnan esite on päivitetty.
NOME:
 Rotujärjestö tarjoaa Santtu Narkilahden koulutuswebinaarit jäsenistölle. ALO koulutukset 23.3., 30.3. ja
12.4.2021, AVO/VOI koulutukset järjestetään 20.4. ja 27.4.2021. Kaikki webinaarit alkavat klo 19 ja järjestetään
zoom- kokousalustalla. Linkki koulutuksiin on lähetetty jäsenistölle sähköpostitse Uutiskirjeessä 2/2021.
 Möllitaipparit huhtikuulta on valitettavasti peruttu vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
NOUTAJAROTUJEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:
 Koekalenteriuudistusta viedään eteenpäin, sekä koepöytäkirjojen sähköisen tallennuksen selvitys on käynnissä.
Tälle projektille on asetettu työryhmä, joka hakee talkoohenkisiä ohjelmistokehittäjiä projektiin.
JALOSTUS:
 Korvaushakemuksia spondyloositutkimuksista on tullut maltillisesti
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NÄYTTELYTOIMIKUNTA:
 Vallitsevan koronatilanteen vuoksi erikoisnäyttelyä ei voida järjestää Hollolassa kesäkuun alussa.
Toimikunta selvittää mahdollisuuksia erikoisnäyttelyn siirtämisestä syksylle. Asiasta tiedotetaan lisää
myöhemmin.
HARRASTUSLAJIT:
 TOKO-mestaruus huhtikuulta on valitettavasti jouduttu perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ:
 Jatkaa strategisten toimenpiteiden työstämistä ja edistämistä hallituksen alaisuudessa.
PENTUOPAS TYÖRYHMÄ:
 Jatkaa hallituksen alaisuudessa Flattien pentuoppaan materiaalien työstämistä, jotta opas saadaan lanseerattua
loppuvuonna 2021.
SOME TYÖRYHMÄ:
 Jatkaa hallituksen alaisuudessa sosiaalisen median kanavien kautta tiedottamista rodusta ja buustaa flattiaiheisia
päivityksiä ja tietoiskuja sosiaalisen median eri kanaviin.
Tapahtumat vuonna 2021:
 27.3.2021 Vuosikokous etäkokouksena. Ilmoittautuminen kokoukseen 24.3.2021 mennessä: sihteeri@flatti.net
 10–11.4.2021 NOME valmennusrenkaan koulutus, Keski-Suomi. Vastuuhenkilönä Riitta Koivisto
 15–16.5.2021 NOU-koe, Koria. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen.
 22–23.5.2021 NOME valmennusrenkaan koulutus, Ähtäri. Vastuuhenkilönä Riitta Koivisto
 27.6.2021 Juhannusmejä, Pudasjärvi. Vastuuhenkilö Liisa Keränen.
 1-4.7.2021 Kesäleiri, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Tanja Aunela
 4.7.2021 WT-mestaruus, Orimattila. Vastuuhenkilö Kirsi Launomaa
 17.7.2021 NOME valmennusrenkaan koulutus, Paimio. Vastuuhenkilönä Riitta Koivisto.
 14.–15.8.2021 Flattimestaruus ja juniorimestaruus sekä Kisälli, Pudasjärvi. Vastuuhenkilö Henna Mikkonen ja Tiina
Pikkuaho
 29.8.2021 MEJÄ mestaruus ja Hirvipää, Muurikkala. Vastuuhenkilö Heli Siikonen.
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestön toimikunnat ovat suunnitelleet muita tapahtumia ja koulutuksia, joista
tiedotetaan myöhemmin.
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