Eesti Saksa Lambakoerte Ühing
Üldkoosolek
18.04.2015, Tallinn
14:00 – 15:00
Esindatud 53 liiget, neist 38 volitustega.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine;
Juhatuse esimehe aruanne;
Toimkondade aruanded;
Revisjonikomisjoni aruanne;
Majandusaasta 2014 aruanne ja selle kinnitamine;
Eeskirjade muudatusettepanekud;
Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõpuga ja uue juhatuse valimine;
Revisjonikomisjoni liikmete valimine seoses praeguse komisjoni volituste lõppemisega;
Sõnavõtud

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra
kinnitamine
Ettepanek: Valida koosoleku juhtajaks Meeli Puusepp, protokollijaks Mare Adermann, häälte lugejaks
Felor Sepp ja kinnitada päevakord.
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Valida koosoleku juhtajaks Meeli Puusepp, protokollijaks Mare Adermann, häälte lugejaks
Felor Sepp ja kinnitada päevakord.

2. Juhatuse esimehe aruanne
LISA 1 – Juhatus esimehe aruanne
Kuulati: Meeli Puusepp

3. Toimkondade aruanded
a) Koolitustoimkonna 2014 tegevusaruanne
LISA 2 – Koolitustoimkonna aruanne
Kuulati: Külli Soo
Selleks hooajaks on kõikide võistluste kohtunikega kokkulepp olemas, kinnitused saadud ja rahad
makstud.

Suund kasutada võistlustel vähemasti kord aastas Saksa kohtunikku ja erinevate maade kohtunikke.
ESLÜ selle hooaja võistlused ei lähe EKL-i parimate arvestusse. Seda põhjusel, et osalejate arv on
kasvanud niivõrd, et ühe kohtunikuga ei saaks enam hakkama, aga Kennelliit oma punktiarvestuse
võistlusel ei luba ESLÜ’l piirata osalejate tõugu. ESLÜ peab aga tõuühinguna pakkuma võistlusi
eelkõige saksa lambakoertele.
Teisest küljest tahab ESLÜ oma meistrivõistlusi (eelreklaami ja tulemusi) kajastada ka
rahvusvaheliselt WorkingDog’i andmebaasis – seal aga pole mõeldav, et saksa lambakoerte
meistrivõistlustel osalevad teised tõud.
Seepärast on otsustatud, et rahvusvahelistel aladel kõrgeimas astmes (IPO 3, FH2, IPO-FH) on
võistlused vaid saksa lambakoertele. Rahvuslikud alad ja rahvusvaheliste alade madalamad astmed
on avatud kõikidele tõugudele, kuid kohtade vähesuse korral on osalemise eelisõigus saksa
lambakoertel.
b) Näitusetoimkonna 2014 tegevusaruanne
LISA 3 – Näitusetoimkonna aruanne
Kuulati: Katriin Salumaa
c) Aretus- ja järelkasvutoimkonna 2014 tegevusaruanne
LISA 4 – Aretus- ja järelkasvutoimkonna aruanne
Kuulati: Eve Pungas
d) Majandustoimkonna 2014 tegevusaruanne
LISA 5 – Majandustoimkonna aruanne
Kuulati: Eve Pungas
2000 – EUR ringis oli kodulehe uuendamine, kui möödapääsmatu plaaniline investeering. Endine
kodulehe platvorm oli vananenud ja ei töötanud enam uutes veebilehitsejate versioonides.

4. Revisjonikomisjoni 2014 aruanne
LISA 6 – Revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Tiiu Lepp

5. Majandusaasta 2014 aruanne ja selle kinnitamine
LISA 7 – Majandusaasta aruanne 2014
Ettepanek: Kinnitada 2014 majandusaasta aruanne
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Kinnitada 2014 majandusaasta aruanne

6. Eeskirjade muudatusettepanekud
e) Järglasklassi muudatus
Erinäituse statuudi punktis 3.1.2.
Praegu:
järglasteklass – isase koera vähemalt seitse järglast vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Kutsikaid ei saa esitada järglasteklassi. Järglasteklassis osalemine on järglastele
kohustuslik;
Ettepanek:
järglasteklass – isase koera vähemalt viis järglast vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Võib esitada koeri alates 9-dast elukuust. 9-12 kuu vanuste järglaste osakaal
esitatavas järglasteklassis võib olla maksimaalselt 2 järglast. Järglasteklassis osalemine on järglastele
alates 12 elukuust kohustuslik, järglastele 9-12 kuud vabatahtlik.
Hääletamine: Vastu – 0, erapooletuid – 16, poolt – 37
Otsus: Kinnitada erinäituse statuudi punktis 3.1.2 sõnastus: järglaskteklass - isase koera vähemalt
viis järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Võib esitada koeri alates 9-dast
elukuust. 9-12 kuu vanuste järglaste osakaal esitatavas järglasteklassis võib olla maksimaalselt 2
järglast. Järglasteklassis osalemine on järglastele alates 12 elukuust kohustuslik, järglastele 9-12 kuud
vabatahtlik.
f) Kasvatajaklassi muudatused
Erinäituse statuudi punktis 3.1.2
Praegu:
- kasvatajaklass – ühe kasvataja vähemalt viis kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Kutsikaid ei saa esitada kasvatajaklassi.
Ettepanek:
kasvatajaklass – ühe kasvataja vähemalt neli kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Kutsikaid ei saa esitada kasvatajaklassi.
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Kinnitada erinäituse statuudi punktis 3.1.2 sõnastus: kasvatajaklass – ühe kasvataja vähemalt
neli kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Kutsikaid ei saa esitada
kasvatajaklassi.
g) Ringide töö
Erinäituse statuudi punkt 6.4 Praegu:
6.4. Järglasklassi ringid peavad toimuma enne ametlike võistlusklasside võistlusringe. Juhul kui
järglane ei osale järglasklassis, antud koer diskvalifitseeritakse, ning ta ei saa oma vanuseklassi
võistlusringis osaleda. Osalemismaksu ei tagastata.
Ettepanek:
6.4. Järglasklassi ringid peavad toimuma enne noorteklasside (JKL), – 12-18 kuud, võistlusringe. Juhul
kui järglane, välja arvatud järglane vanuses 9-12 kuud, ei osale järglasklassis, antud koer
diskvalifitseeritakse, ning ta ei saa oma vanuseklassi võistlusringis osaleda. Osalemismaksu ei
tagastata.
Põhjendus: Korralduslikult on enamus kordades veteranide klassid laupäeval, ülejäänud ametlikud
klassid pühapäeval, sellisel juhul peavad kõik järglasteklassis osalevad koerad tulema kohale 2-l

päeval, kuna järglasteklass peab toimuma enne veteraniklasse.
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Erinäituse statuudi punkt 6.4: Järglasklassi ringid peavad toimuma enne noorteklasside (JKL), –
12-18 kuud, võistlusringe. Juhul
kui järglane, välja arvatud järglane vanuses 9-12 kuud, ei osale järglasklassis, antud koer
diskvalifitseeritakse, ning ta ei saa oma vanuseklassi võistlusringis osaleda. Osalemismaksu ei
tagastata.
Muudatused erinäituse statuudis hakkavad kehtima peale kinnitamist Kennelliidus.
h) Aasta parima tiitlivõistluse eeskiri
Kuna praeguse eeskirja punkt 13 on arvestuse tegijatele raskesti mõistetav, tehti ettepanek sõnastust
konkreetsemaks muuta, et eeskirja mõte paremini esile tuua.
Ettepanek: Sõnastada punkt 13. ESLÜ Aasta Parima Universaalkoerte kenneli arvestus: ESLÜ Aasta
parima universaalkoerte kenneli arvestuses osalevad ühest kennelist kuni kolm parimat koera ESLÜ
Aasta parima universaalse koera arvestusest.
Arvestuseks liidetakse osalevate koerte punktisummad ESLÜ Aasta Parima Näitusekoera arvestuses.
Kennelitele antakse kohapunktid vastavalt näituste punktisummade järjestusele. Seejärel liidetakse
osalevate koerte punktisummad võistlustelt. Arvesse läheb ühe koera kohta kuni 3 parimat tulemust.
Kennelile antakse kohapunktid vastavalt võistluste punktisummade järjestusele.
Näituste ja võistluste kohapunktid liidetakse Kennelite lõikes.
Kõige vähem punkte kokku saanud Kennel on kategooria võitja.
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Sõnastada punkt 13. ESLÜ Aasta Parima Universaalkoerte kenneli arvestus: ESLÜ Aasta parima
universaalkoerte kenneli arvestuses osalevad ühest kennelist kuni kolm parimat koera ESLÜ Aasta
parima universaalse koera arvestusest.
Arvestuseks liidetakse osalevate koerte punktisummad ESLÜ Aasta Parima Näitusekoera arvestuses.
Kennelitele antakse kohapunktid vastavalt näituste punktisummade järjestusele. Seejärel liidetakse
osalevate koerte punktisummad võistlustelt. Arvesse läheb ühe koera kohta kuni 3 parimat tulemust.
Kennelile antakse kohapunktid vastavalt võistluste punktisummade järjestusele.
Näituste ja võistluste kohapunktid liidetakse Kennelite lõikes.
Kõige vähem punkte kokku saanud Kennel on kategooria võitja.
Muudatused Aasta Parima Tiitlivõistluse Eeskirjas hakkavad kehtima peale nimetatud muudatuse
avaldamist ESLÜ kodulehel.

7. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõpuga ja uue juhatuse
valimine
Ettepanek: Kinnitada uuteks juhatuse liikmeteks
•
•
•
•
•
•
•

Eve Arula
Katriin Salumaa
Rain Heinsoo
Urve Lageda
Felor Sepp
Lea Tõnismäe
Katrin Mänd

Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: ESLÜ juhatus alates 19.04.2015 on koosseisus
•
•
•
•
•
•
•

Eve Arula
Katriin Salumaa
Rain Heinsoo
Urve Lageda
Felor Sepp
Lea Tõnismäe
Katrin Mänd

Ettepanek: Kinnitada uue juhatuse asendusliikmeteks Eha Kõrve ja Agle Oisaar
Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: ESLÜ juhatuse asendusliikmed on Eha kõrve ja Agle Oisaar

8. Revisjonikomisjoni liikmete valimine seoses praeguse komisjoni volituste
lõppemisega
Ettepanek: valida uueks ametiajaks revisjonikomisjonikomisjon koosseisus
•
•
•

Maris Luberg
Meeli Puusepp
Heli Vaab

Hääletamine: Ühehäälselt poolt
Otsus: Revisjonikomisjon on koosseisus
•
•
•

Maris Luberg
Meeli Puusepp
Heli Vaab

9. Sõnavõtud
Sõnavõtte registreeritud polnud. Keegi sõna võtta ei soovinud.
Koosolek lõppes kell 15:00

Koosoleku juhataja
Meeli Puusepp

Protokollija
Mare Adermann

