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KOKOUKSET
Vuonna 2013 järjestettiin kaksi yleiskokousta, joista ensimmäinen on: 27.4.2013 Espoossa ja syyskokous 5.10.2013 Espoossa.
Toimikauden 2012–2013 hallitus kokoontui 20.1.2013 Espoossa ja 1.4.2013 Helsingissä sekä sähköisesti 3.1.2013, 3.2.2013, 1.3.2013,
6.3.2013, 21.3.2013, 11.4.2013 ja 24.4.2013
Toimikauden 2013–2014 hallitus kokoontui 27.4.2013 Espoossa (uuden hallituksen järjestäytymiskokous), 26.5.2013 Espoossa, 27.7.2013
Vantaalla, 20.10.2013 Helsingissä sekä sähköisesti 15.9.2013, 25.9.2013 (pikakokous), ja 4.10.2013.Kaikki kokoustilat olivat maksuttomia,
hallituksen kokousmatkakuluja ei maksettu.
JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä 2013 oli 118 jäsentä, joista 62 varsinaista jäsentä,19 nuorisojäsentä,6 ainaisjäsentä,10 kunniajäsentä, 9 perhejäsentä, 1
yhteisöjäsen, ja 11 ulkomaista kunniajäsentä. Jäsenmaksut 2013 olivat: varsinainen jäsen 15 euroa, nuorisojäsen 12 euroa, perhejäsen 2
euroa, ainaisjäsen 150 euroa, kannatusjäsen 20 euroa ja yhteisöjäsen 25 euroa.
TALOUS Taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta 2013.
TOIMINTA
Näyttelyt (8):
2.2.2013 Kerava Drive in-näyttely, 6.4.2013 Jyväskylä (yhteisnäyttely JKJYn kanssa), 11.5.2013 Lohja Summer Winner näyttely (Hollantilaiset
tuomarit virallisille, koe-standardi ja ei-standardi luokille, yhteisnäyttely SNLn kanssa), 16.6 2013 Lempäälä Degu- & hyyrä- & pet-gerbiili
näyttely, 28.7.2013 Kerava SGY/UPPO, koirien match show, 17.8.2013 Lahti SGY (yhteisnäyttely SNL:n kanssa), 14.9.2013 Karjaa
SGY/UPPO (yhteisnäyttely SNLn ja SLC kanssa) ja 1.12.2013 Vantaa SGY/UPPO näyttely.
MUUT (10 josta 2 peruuntui osallistujien puutteen vuoksi):
2.2.2013 Kerava Gaala; Vuoden Voittaja palkintojenjako-tilaisuus (Drive in näyttelyn yhteydessä), 3.3.2013 Virallisten (luokkien) tuomaripäivät
Helsinki, 6.4.2013 SGY/UPPO omakustanteinen yhteisbussi kuljetus Helsingistä Jyväskylän näyttelyyn, joka peruttiin osallistujien puutteessa,
4.5.2013 SGY esittelypiste, Faunatar Hyvinkää, 10.5.2013 Vantaa/omakustanne 20v juhla-illallinen ravintolassa (SW tuomarivieraiden kanssa),
11.5.2013 Lohja /TOA-koe (Summer Winner näyttelyssä), jota ei ollut osallistujien puutteessa, 16.6.2013 Lempäälä degu & hyyräpäivä, ja pettuomaripäivä (näyttelyn yhteydessä), 5.10.2013 Espoo luento, kasvattajapäivät (syyskokouksen yhteydessä) , 23–24.11.2013 esittelypiste
Lemmikkimessuilla Helsingissä (SKJL ry:n yhteis-standi), ja 30.11.2013 SGY gerbiili- ja deguesittelypiste, Faunatar Lahti.
JULKAISUTOIMINTA Yhdistys julkaisi kaksi (2) kertaa vuodessa painetun jäsenlehden sekä kaksi(2) sähköistä jäsenlehteä kotisivujen
jäsensivuilla, ja ylläpiti kotisivuja yhdistysavainpalvelussa. Yhdistysavaimessa oli myös jäsenrekisteri ja keskustelupalsta jäsenille.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen Tapahtumista lähetettiin mainoksia lehtiin ja internet-palstoille ja jaettiin mainoksia tapahtumista
tapahtumavastaavien toimesta. Tapahtumista tehtiin tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Hallitus hoiti tiedottamisen kattojärjestöille ja alayhdistyksille. Ylläpidettiin neuvontapuhelinta ja SGY ry:n facebook-sivuja.
Sisäinen tiedottaminen Sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenlehtien, sähköposti-viestien ja kotisivujen kautta. Sääntömääräisten kokousten kutsut
lähetettiin jäsenlehtien 1/2013, 2/2013 ja 3/2013 mukana, sekä syyskokouskutsu myös sähköpostitse.
JÄSENTUOTTEIDEN POSTIMYYNTI/ TORIRUMPU
Jatkettiin jäsentuotteiden postimyyntiä. Tuotteita myytiin myös näyttelyissä ja messuilla. Toteutettiin seinäkalenteri 2014,ja siihen liittyvä
kuvakisa.

