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Esityslistalla oli viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Kokouksessa käsiteltiin myös renkaan muutosta kansalliselle kokoluokille sekä Mopet Show
MOSH ry:n esitys mittaussäännön muutoksesta. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin
vastuuvapaus.
Toimintakertomusta käytiin läpi. Vuoden aikana erilaiset toimikunnat ovat toimineet muun
muassa kilpailu-, koulutus-, nuoriso-, viestintä- ja hallintotoimikunta. Käytiin läpi eri
toimikuntien tapahtumia sekä myös eri toimikuntien tulot ja menot esitettiin eriteltynä
vertailuna budjettitiedot. Muun muassa MM-kilpailut olivat tuottaneet ylijäämää noin
44.000 euroa kun se oli budjetoitu tuottavaan tulosta vain noin 5.000 euroa. Tilikauden tulos
oli ylijäämäinen noin 151.000 euroa, budjetin tulos ylijäämää noin 7.700 euroa. Sagin
edustaja kertoi, että tämän vuoden talous ei ole valoisa, arvio on, että tilikauden tulos olisi
alijäämäinen noin -50.000 euroa.
Syyskokouksessa SAGI velvoitettiin esittämään kevätkokoukselle renkaan sääntömuutoksia.
Sääntötyöryhmän esitys renkaan muutoksista oli, että FCI:n kokoluokkien (S, M, L) osalta
sääntöjä ei muuteta, kansallisten kokoluokkien xS ja sL osalta esitettiin omia
hyppykorkeuksia. Tämä tarkoittaa hyppykorkeuden mittauskohdan muutosta pikkumineille
ja pikkumakseille. Renkaan hyppykorkeus mitataan nyt renkaan keskipisteestä, ehdotus
uudeksi mittauspisteeksi oli renkaan sisäreunan alin kohta. Pikkumakseille hyppykorkeudeksi
lisätään yksi kiinteä korkeus välillä 40-50 cm. Perusteluina tähän muutokseen käytettiin
muun muassa sitä, että se tekee renkaan suorittamisesta vastaavanlaisen kaikkien muun
tyyppisten hyppyjen kanssa, eri kokoiset koirat asettuvat kilpailullisesti samaan asemaan
myös renkaan suhteen. Tämä snautsereille, jotka kilpailevat pikkumaksiluokassa, on ihan
hyvä asia mielestäni. Renkaan muutosesitys hyväksyttiin pienten keskustelujen jälkeen.
TamSK ei kannattanut esitystä ensi alkuun, mutta keskustelujen jälkeen veti esityksensä pois.
Sääntö tulee voimaan 1.1.2021 ilman siirtymäaikaa.
Mittaussääntöön Mopet Show MOSH ry oli tehnyt muutosehdotuksen koskien
mittaussääntöön koskien aikaisempien sääntöjen aikaan mitattuja ja kilpailleita koiria, joilla
ei ole mittaustodistusta. Ehdotusta sekä kannatettiin että ei kannatettu, joten asiasta
jouduttiin äänestämään. Sääntömuutosesitys hyväksyttiin äänin 72 puolesta vastaan 57
yhteensä äänimääriä 129. Voimaantulo 1.9. alkaen. Tästä tulee vielä SAGI:lta päivitetty ohje,
arvelivat, että mahdollisesti elokuussa.
Kokous päätettiin ja lopuksi oli muun muassa vapaata keskustelua seurojen kesken
koronapandemian vaikutuksista yhdistysten taloudelliseen tilanteeseen. Yhdistykset olivat
muun muassa hakeneet avustuksia OKM:ltä sekä kunnilta. Kunnilta jotkut yhdistykset olivat
saaneet pieniä avustuksia, mutta vielä ei heillä ollut tiedossa saavatko avustuksia OKM:ltä.
Sagi kertoi myös minkälaisia toimia koranapandemia oli heillä aiheuttanut. Toimikunnat
olivat muun muassa laatineet pandemian aiheuttamia skenaarioita ja muutoksia. Myös
talousskenaario oli laadittu neljä eri skenaariota, pääkohdilla, että kilpailut alkavat 1.6 ja 1.9.
Kennelliiton ja AVI:n ohjeistuksia seurattiin ja Kennelliitolle laadittiin lausunto
agilitykilpailujen järjestämisestä 11.5. ja uusi lausunto 22.5. Seuroille laadittiin 19.5. kysely
taloudellisista vaikutuksista.

