WESTIEKERHO ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Vuosi 2020 on yhdistyksen 44. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää Suomessa puhdasrotuisten
ja terveiden valkoisten länsiylämaan terrierien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallitus kutsuu yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen koolle sääntöjen määräämällä tavalla.
HALLITUS
Hallitus kokoontuu 7-8 kertaa vuoden aikana. Hallitus vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja hoitaa
yhdistyksen juoksevat asiat.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista, Kennelliiton toimintamäärärahasta ja
osinkotulosta. Varoja toimintaan hankitaan myös tarvikemyynnillä, tapahtumilla ja kursseilla.
Suurimmat kuluerät ovat julkaisukulut, erillisistä tapahtumista aiheutuvat kulut sekä tuomarikoulutuksista
aiheutuvat kulut. Tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kulut pyritään kattamaan osallistumismaksuilla.
Hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita.
TOIMIKUNNAT
Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää saatua tietoa, seurata rodun
tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Toimikunta kerää ja jakaa
tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista.
Jalostustoimikunta toimii puolueettomasti, tasapuolisesti ja rodun parhaaksi. Se kantaa päävastuun
Jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.
Lehti- ja julkaisutoimikunta
Westie-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille.
Yhdistys ylläpitää kotisivuja (www.westiekerho.fi), joissa on ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja
tapahtumista. Kotisivuilla on rotutietoutta ja oleellista tietoa rodusta kiinnostuneille, ohjeita pennuista
haaveileville, terveystietoja sekä harrastuksiin liittyvää tietoutta.
Yhdistyksellä on Facebook-sivu “Westiekerho ry ”, joissa julkaistaan tiedotteita yhdistyksen toiminnasta
sekä ajankohtaista rotutietoutta.
Selvitetään mahdollisia vaihtoehtoja paperilehdelle.
Harrastustoimikunta
Harrastustoimikunta pyrkii järjestämään erilaisia tutustumis- ja koulutuslaisuuksia eri harrastelajeista sekä
järjestää koiratanssin virallisia kilpailuita.
Tarvikemyynnin toimikunta
Tarvikemyynti vastaa osaltaan yhdistyksen varainhankinnasta myymällä mm. yhdistyksen ja/tai
rotuprofiilein merkattuja tuotteita.
Pentuvälitys, Rescue ja hoitopaikkavälitys
Yhdistyksen kotisivujen yhteydessä olevasta pentuvälityksestä, rescuesta ja hoitopaikkavälityksestä vastaa

pentuvälittäjä, jonka tavoittaa osoitteella westie.palvelut@westiekerho.fi ja puhelimitse 040 755 9440
erikseen nettisivuilla ilmoitettuina aikoina.
Näyttelytoimikunta
Rodun erikoisnäyttely järjestetään 5.9.2020 Lohjalla Koivulan kartanossa. Toimikunta järjestää perinteisen
Westie-Tempauksen pääkaupunkiseudulla sekä Match Show:n.
Koulutus
Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat Suomen Kennelliiton ja Helsingin kennelpiirin järjestämiin
koulutustilaisuuksiin.
Yhdistys järjestää ulkomuototuomarikoulutusta ja pyrkii tekemään sen yhteistyötä Suomen Terrierijärjestön
kanssa.
Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenistölle koulutuksia muun muassa trimmauksesta, terveydestä ja
jalostuksesta. Osa koulutuksista on suunnattu enemmän kasvattajille, mutta ovat kuitenkin avoimia kaikille
jäsenille. Trimmauskursseille voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet.

