Suomen Gerbiiliyhdistys ry.

TOIMINTASUUNNITELMAEHDOTUS 2019

Toimintasuunnitelma 1.1.–31.12.2019
Yhdistyksen tarkoituksena on gerbiili-, degu- ja hyppymyyrätietouden ja näiden lajien harrastuksen ylläpitäminen ja
kehittäminen sekä edustamiensa lajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. SGY ry on Suomen Kani- ja
Jyrsijäliitto ry:n alainen yhdistys.
1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
1.1. Kokoukset
Toimikauden aikana järjestetään tarvittava määrä yleiskokouksia, joista sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
hallituksen määräämänä päivänä syys–joulukuussa näyttelyn tai muun yhdistyksen järjestämän tapahtuman
yhteydessä. Kokouspaikkojen tulee olla vuokrattomia kokousten osalta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu jatkossa aina
tarvittaessa, mutta hallituksen kokousmatkakuluja ei makseta eikä kokouspaikoista saa koitua menoja yhdistykselle.
1.2. Jäsenistö
Jäsenmäärä pyritään pitämään ennallaan vuonna 2019. Jäsenmaksut vuonna 2019 pysyvät muuttumattomina
vuoteen 2018 nähden: varsinainen jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2 euroa, ainaisjäsen 150
euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa.
2. Talous
Taloudellinen tilanne ilmenee tulo- ja menoarviosta. Varallisuuden hoitoon ja taloudellisen tasapainon säilymiseen
kiinnitetään kuluvana kautena edelleen tarkasti huomiota, kun suunnitellaan tai toteutetaan yhdistyksen toimintaa.
Tapahtumia järjestettäessä pyritään pääsääntöisesti kattamaan tapahtumasta koituvat kulut tapahtumasta saatavilla
tuotoilla. Hallituksen kokouksista ei tule koitua menoja yhdistykselle. Yhdistykselle vuosina 2015–2016 kertynyttä
ylijäämää (yhteensä 2713,71 €) pyritään käyttämään yhdistyksen jäsenten hyväksi vuosina 2018–2019 jäsenten
ylimääräisessä kokouksessa Vantaalla 21.4.2018 esittämällä tavalla.
3. Toiminta
3.1. Tapahtumat
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2019 aikana tapahtumia jäsentensä toiveiden ja tarpeiden mukaan huomioiden
huolellisesti toiminnan järjestämiseen vaadittavat resurssit. Yhdistys juhlii vuosina 2018–2019 yhdistyksen 25vuotista taivalta, jota pyritään juhlistamaan ja muistamaan yhdistyksen toiminnan järjestämisessä.
3.2. Näyttelyt
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2019 aikana 1–5 näyttelyä toiveiden, tarpeiden ja järjestämismahdollisuuksien
mukaan. Näyttelyt pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteisnäyttelyinä yhteistyössä muiden kani- ja
jyrsijäyhdistysten kanssa. Yhdistys maksaa anomuksen perusteella paikallisyhdistyksille korvauksen näyttelyluokkien
järjestämisestä SGY ry:n alaisille lajeille.
3.3. Muut
Yhdistys pyrkii järjestämään vuoden 2019 aikana myös muita tilaisuuksia, esimerkiksi kasvattaja- ja tuomaripäiviä,
kursseja, koulutuksia, tapaamisia ja messuedustuksia joko sähköisinä tai live-tapaamisina toiveiden, tarpeiden ja
järjestämismahdollisuuksien mukaan.
3.4. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee kaksi (2) kertaa vuodessa painetun Aavikkorumpu-jäsenlehden (numerot 1 ja 2) sekä ylläpitää
kotisivuja, yhdistyksen Facebook-sivua ja Aavikkorummutuksia-blogia. Muuta julkaisutoimintaa yhdistys ylläpitää
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.
4. Tiedottaminen
4.1. Ulkoinen tiedottaminen
Tapahtumia pyritään mainostamaan lehdissä, sosiaalisessa mediassa, internet-palstoilla ja jakamaan
paperimainoksia tarvittaessa. Hallitus hoitaa tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Yhdistys ylläpitää
neuvontapuhelinta, yhdistyksen Facebook-sivua ja muita ulkoisen tiedottamisen välineitä mahdollisuuksien ja
tarpeiden mukaan.
4.2. Sisäinen tiedottaminen
Sisäinen tiedotus hoidetaan jäsenlehden, jäsenrekisterin, sähköpostiviestien ja kotisivujen kautta. Sääntömääräisen
vuosikokouksen kutsu julkaistaan yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla.
5. Yhdistystuotteet
Torirumpu-yhdistystuotteiden myyntiä jatketaan näyttelyissä ja muissa yhdistyksen tapahtumissa ja joitakin tuotteita
voidaan harkinnanvaraisesti myydä myös postimyyntinä.

