Aika:

15.6.2018 klo 19.00

Paikka:

Skype-kokous

Paikalla:

Timo Laaksonen pj Mari Isokoski sihteeri,
Marko Stålnacke,
Kimmo Lepistö, Kati Kuusela,
Ann-Helen From, Pekka Mäenpää

Poissa:

Jukka Timonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:10.

Ajankohtaiset asiat
1. Pointterijaoksen toiminta
- toiminnan selkeyttäminen, suunnitelmallisuus sekä tiedottaminen

Käydään keskustelua pointterijaoksen toiminnan selkeyttämisestä ja terävöittämisestä.
Tiedottaminen tapahtuu pointterijaoksen Facebook-ryhmän kautta, tiiviimmin kuin tähän
saakka. Tehtävien edistymistä tiedotetaan sovittuun päivämäärään mennessä. Vastuuta
jaetaan koko jaokselle eri tehtävien muodossa.

2. Keskeneräiset asiat, tiedotusrytmi

Päätetään tehdä loppuun keskenjääneitä asioita.
- vuosikello loppuun tekeminen/Timo Laaksonen ja Marko Stålnacke 8.7.2018
mennessä
- jaostuote Pekka Mäenpää ja Ann-Helen From 8.7.2018 mennessä
- koetapahtumien mainosten teko: Ladyt ja Diarmid Timo Laaksonen, Metsämestaruus
Marko Stålnacke 8.7.2018 mennessä
- vuoden koira- säännöt: Timo Laaksonen käy keskustelua sääntöjen yhtenäistämisestä
rotujaostojen puheenjohtajien kesken. Sovittu, että Timo tiedottaa jaostoa heti kun on
jotain tiedotettavaa.

3. Nordic Pointer Match 2020
NPM 2020 työryhmänä toimii sen hetkinen jaos. Marraskuussa 2018 koollekutsutaan
työryhmä, jossa tapahtumaa aletaan suunnitella. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti
sähköpostitse. Henrik Standertskjöld- Nordenstam hoitaa yhteydet eri pohjoismaiden
rotujärjestöihin. Timo Laaksonen on yhteydessä Staniin ja pyytää Stania tiedustelemaan
sopivaa ajankohtaa kilpailulle.

Tässä vaiheessa työryhmään nimettiin
- työryhmä Ann-Helen From, Kimmo Lepistö, Marko Stålnacke, Henrik
Standertskjöld- Nordenstam
- tuomarit
- maastot
- tiedottaminen Marko Stålnacke

4. Jaoksen Ekipage-vastaavan valinta

Facebookiin on perustettu Ekipage-matskut ryhmä, jossa on tarkoituksena helpottaa
jaosten välistä keskustelua koskien Ekipagen materiaalia. Ekipage-vastaavat tiedottavat
jaosta, mitä seuraavaan lehteen tulee, keräävät materiaalin ja lähettävät päätoimittajalle.
Pointterijaoksen Ekipage-vastaaviksi valittiin Kati Kuusela ja Mari Isokoski.

5. Muut esille tulevat asiat

- koetoimitsijakortit: Kati Kuusela ja Kimmo Lepistö ilmoittivat halukkuutensa suorittaa
koetoimitsijakortit. Sovittiin, että Mari Isokoski selvittää ajankohtaa ja mahdollisuutta
suorittaa koetoimitsija 1 ja 2..
- match show: Kati Kuusela on ilmoittanut halukkuutensa järjestää mätsärin.
Pointterijaos ei ole sidottu mihinkään tiettyyn sponsoriin, joten Kati Kuuselalle annettu
vapaat kädet hommata mätsäriin sponsorit.

Päätöskoe 24-25.11.2018 Lapualla. Timo Laaksonen kaipaili tekijöitä ja jaoksesta
ilmoittautui mukaan kaikki. Sponsoreina Kupilka ja Eukanuba. Jos jollakin kontakteja,
niin uusia sponsoreita voi hankkia lisää.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta ennen koekautta, ennen 20. 8. 2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00

