Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) juhatuse koosoleku protokoll
19.02.2019

Tagadi treeningkeskus

Osalejad: Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Lea Tõnismäe, Birgit Paltsmar ja Jaan Kotkas
Külalised: Malle Kiisma, Jaanika Aruaas, Liina Sepp ja Kersti Rätsep
Algus: 18:10
Teemad:
1. Koosoleku juhatajaks valiti Rain Heinsoo ja protokollijaks Jaan Kotkas
Poolt: 5 liiget
2. Sotsiaalmeedia kanalite avamine liikmetega suhtlemiseks
Tulles tagasi eelmise koosoleku teema juurde, siis on sotsiaalmeedia platvormil Facebook
enda kogukonna reeglistikud, et millega on ära sätestatud raamistik. Sarnaselt kogukonna
reeglistikule on õigus lehekülje haldajal eemaldada postitusi ilma postitajat teavitamata ning
piirata kasutajal postitusõiguseid, kui kasutaja on rikkunud kogukonna reegleid. Täpsemad
reeglid leiab järgnevalt inglise keelselt lingilt:
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
Ettepanek avada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Facebooki leht kasutajatele avatuks, et
liikmed saaksid esitada küsimusi. Jaan võib hakata vabatahtlikult modereerima lehte ja
suunama erinevaid küsimusi vastavasse kanalisse.
Jaan palub Helvel avada kommentaarium ning Jaanile panna ka admini õigused, et vajadusel
hoida seal korda.
Poolt: 5 liiget
3. MTÜ Articuse poolt rikutud korra rikkumine.
Saadetakse välja märgukiri rikkumise kohta
Poolt: 5 liiget
4. Uudiskirjad info@saksalambakoer.ee postkastis
Jaan Kotkas tegi ettepaneku eemaldada kõikidest uudiskirjade listist
info@saksalambakoer.ee, et hoida puhtana postkastid ning sellega saab hoida kõikide
juhatuse liikmete postkastid puhtana.
Poolt: 5 liiget
5. Üldkoosoleku kokkukutsumine

Tehti ettepanek kokku kutsuda Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu üldkoosolek kuupäevaga
13.04.2019, asukohaks Tagadi Treeningkeskus, alguskellaaeg 15:00.
Poolt: 5 liiget
6. Liikmemaksu tõus
Jaan Kotkas tegi ettepaneku tõsta liikmemaksu 22 eurole, arutluse käigus pakuti uueks
summaks 25 eurot.
Pandi hääletusele uus liikmemaksu summa 25 eurot.
Poolt: 5 liiget
7. Liikmelisuse kehtivuse aeg
Tehti ettepanek, et hakkab kehtima uus liikmelisuse kord, et aastast 2020 tuleb tasuda
liikmemaks kõigil liikmetel 01.01.2020 kuupäevaks. Teavitused liikmetele saadetakse välja
01.12.2019 kuupäeval tasumise uue korra kohta.
Näitena kui liige astub liikmeks 03.05.2020, siis liige peab tasuma ühingule vastavalt
liikmelisuse eest vastava kuude eest. Kui liige soovib liikmelisust maikuust, siis tasub ta 8
kuu eest ehk 2.08 eurot kuu eest.
Otsustati viia liikmelisuse kehtivus
8. Aretuskontrollide ja muude eksamite korraldamine
Ühing pakub võimalust korraldada erinevaid eksameid, selline võimalus luuakse liikmetele.
Hind eksami korraldamise eest liikmele on 5 eurot iga starti läinud koera eest. Pärast eksami
läbiviimist tuleb edastada vajalikud dokumendid ühingule 10 kalendripäeva jooksul pärast
eksami toimumist.
9. MTÜ Articuse aretuskontrollide dokumendid
Saadetakse märgukiri, et pole saadetud vastavaid dokumente ühingule aretuskontrolli
tulemuste kohta.
10. Elektoonilised kirjelduslehed ja diplomid
Külaline Malle Kiisma tegi ettepaneku, et ESLÜ võiks hakata andma osalejatele elektroonilisi
kirjelduslehti. Selleks on erinevad programmid olemas. Tuleb leida töötav programm ja
nõusolek Eesti Kennelliidust. Malle Kiisma lubas saata ühingule näidised dokumentidest.
Kui koer sooritab edukalt soorituse, siis saab ta ka osaluse eest diplomi. Diplom pole ametlik
dokument, mida saab esitada tõendava dokumendina.

11. Saksa düsplaasiauuringute tulemuste kinnitamine Eesti Kennelliidus
Toodi välja murekoht, et Eesti Kennelliit ei kinnita Saksamaal tehtud düsplaasiauuringute
tulemusi. Rain Heinsoo kirjeldas probleemi ning räägib veel Eesti Kennelliiduga. Liina Sepp
soovis, et ühing saadaks Kennelliidule seoses selle teemaga uue märgukirja.

Koosolek lõppes: 19:30

