SHETLANNINLAMMASKOIRATSHETLAND SHEEPDOGS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Shetlanninlammaskoirat ry:n päämäärä on johtaa ja valvoa shetlanninlammaskoirien jalostusta, kaikinpuolista kehittämistä ja rotuharrastuksen edistämistä niillä valtuuksilla, jotka sille
antavat SKL-FKK:N valtuusto ja hallitus. Päämääriään yhdistys toteuttaa mm.
harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun, kotisivujen ja yhteisten tilaisuuksien avulla
keräämällä ja arvioimalla tietoa rodun tilasta sekä antamalla opastusta jalostustoiminnassa ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä
järjestämällä näyttelyitä ja kilpailuja
pitämällä yhteyttä SKL-FKK:hon, kennelpiireihin, muihin rotujärjestöihin kotimaassa sekä
shetlanninlammaskoirarotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla.
HALLITUS
Rotujärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja
viisi (5) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä
rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tehtävää voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus nimeää avukseen jalostustoimikunnan ja tarvittaessa muita toimikuntia.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä 5-6 kertaa vuodessa.
Yhdistys julkaisee jäsenistölle neljä numeroa Sheltit-lehteä ja tiedottaa lisäksi toiminnastaan www.shetlanninlammaskoirat.fi –osoitteessa sijaitsevilla kotisivuilla.
Yhdistyksen agilitymestaruuskilpailu järjestetään 16.7.2016 Kokkolassa. Järjestäjänä
toimii Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry.
Yhdistyksen tokomestaruuskisa järjestetään 10.9.2016 Torniossa. Järjestäjänä toimii
Tornion Kennelkerho ry.
Rotujärjestö osallistuu 1-3 joukkueella agilityn SM-kisaan sekä yhdellä joukkueella tokon
SM-kisaan.
Yhdistys järjestää yhden erikoisnäyttelyn. Näyttely järjestetään 13.8.2016 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Näyttelyn järjestelyistä vastaa Etelä-Suomen
Sheltit ry. Näyttelyilmoitus on julkaistu Sheltit-lehden 1/2016 numerossa
Yhdistys käynnistää vuonna 2016 uuden Ykköskilpailun. Kilpailulajina on Rally-Toko. Kilpailusäännöt on julkaistu netissä ja Sheltit 1/2016 –lehdessä
Yhdistys järjestää lisäksi Ykköskilpailun näyttelypuolella, agilityssä ja tottelevaisuudessa
sekä kilpailut Vuoden Shelttiuros ja –narttu, Vuoden Veteraaniuros ja -narttu, Vuoden
Jalostusuros ja –narttu, Vuoden Kasvattaja, Vuoden Agilitysheltti ja Vuoden Agilitytulokas sekä Vuoden Tottelevaisuussheltti.
Yhdistys jakaa informaatiota rodusta ja rotujärjestöstä.

Jalostustoimikunta toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Yhdistys tukee edelleen shetlanninlammaskoiran näytteiden keruuta professori Hannes
Lohen koirangeenitutkimukseen, tavoitteena 1000 näytettä (717 näytettä 31.8.2015). Tällä hetkellä shetlanninlammaskoira on mukana kahdessa tutkimuksessa: verkkokalvon colobomatutkimus ja käyttäytymistutkimus.
Yhdistys tukee taloudellisesti alueellisten jäsenyhdistystensä kautta tapahtuvaa rodun
harrastus- ja koulutustoimintaa.
Yhdistys maksaa anomuksesta jäsenten osallistumismaksut, tai osan niistä, hallituksen hyväksymiin Suomen Kennelliiton ja kennelpiirien järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja vastineeksi
siitä osallistujan on tuotava tietoa/materiaalia koulutustilaisuudesta.
Jyväskylässä 14.2.2016
Hallitus

