Juhatuse koosoleku protokoll nr. 10/2005
09.08.2005 - Tallinn
18:00 – 20:00
Kohal:
juhatuse liikmed:
Urve Lageda
Maris Luberg
Epp Maltis
Hellar Nirk
Janne Vaarja
Riina Ruven
Riho Kivila
juhatuse asendusliikmed:
Eha Kõrve
Indrek Kasela
külalised:
Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.

LISA 1: Kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:
1. Augustinäituse korraldus
2. Aretuskontrollide graafik ja korraldus
3. Juhatuse töökord
4. Uute liikmete kinnitamine
5. Muud küsimused
1. Augustinäituse korraldus
Kuulati:
Maris Luberg
Näituse läbiviimiseks vajaliku inventari paiknemine ühingu ruumides teeb näituse
korraldamise võrreldes mainäitusega, kus inventar asus erinevates kohtades laiali, kordades
lihtsamaks. Renel palume hoolitseda püstolite töökorras oleku eest. Muretseda tuleks veel 2
telki, nende laenutamine läheb kokkuvõttes ostmisest kallimaks. Anna komplekteerib
ühingule erinevate ürituste tarvis esmaabikarbi (valuvaigistid, külmad kotid, sidemed,
puhastusvahendid jne.) Banketikoht vajab veel leidmist (hotell Tähetorni?). Hipodroomile
kohale viidud näituseinventari tuleb öösel valvata, valvur on veel puudu. Eraldusvestid näituse
meeskonnale?

2. Aretuskontrollide graafik ja korraldus
Arutleti teemal, et aretuskontrolli eluaegset tulemust ei tohi panna esmase aretuskontrolli
hindamislehe peale kui lisamärkust, vaid tuleb anda eraldi hindamislehele märkega, et tegu on
eluaegse kehtivusega.
Järgmise aretuskontrolli toimumine septembris kinnitatakse juhatuse poolt e-maili teel.
Saksa Körungi eeskiri on tõlkimisel. Tõlge pannakse üles ka kodulehele.

3. Juhatuse töökord
Teisipäevad büroos: kohalolev juhatuse liige, kes erinevatele üritustele registreerimisi vastu
võtab, paneb need kokkulepitud kohta, et midagi kaotsi ei läheks.

Infotoimkond muretseb selle eest, et ürituste täpne info oleks büroos olemas - erinevate
toimkondade valvesolevad liikmed ei pruugi omada alati täpset ja värsket infot teise
toimkonna poolt korraldatava ürituse kohta.
Ajakirjanumbrid tuleks lasta aastate kaupa kokku köita.

4. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek
Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Taru, Siiri
Vagur, Ene
Erlach, Romi
Tootsman, Valeri
Hääletamine
Poolt - 7
Vastu - 0
Erapooletuid - 0
Otsustati:
4.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Taru, Siiri
Vagur, Ene
Erlach, Romi
Tootsman,Valeri

5. 15.06 ja 12.07. 2005 juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Ettepanek
Kinnitada 15.06.2005 ja 12.07.2005 toimunud juhatuse koosolekute protokollid.
Hääletamine
Poolt - 7
Vastu - 0
Erapooletu -0
Otsustati:
5.1 Kinnitada 15.06.2005 ja 12.07.2005 toimunud juhatuse koosolekute
protokollid.

5. Muud küsimused
Kuulati:
Epp Maltis

Lähipäevadel peale 22. augustit lubas Astrid Lundava anda üle ESLÜ
raamatupidamisdokumendid, mille baasil koostati ühingu eelmise aasta aruanne.

EKSLi võistlused ESLÜ punktiarvestuses tekitavad palju segadust. Samas on EKSLi
presidendi Piret Laanetu väitel olemas sellesisuline suuline kokkulepe ESLÜ eelmise
juhatusega. Niisiis jääb jõusse otsus arvestada EKSL võistlusi 2005. aasta
punktiarvestuses.

Järgmine ajakirjanumber peaks saama valmis õigeaegselt ja jõudma liikmeteni
oktoobri alguses. Infotoimkond arvestab reaalsemalt ajakuluga, mis kulub
küljendamisele ja trükkimisele.

On tulnud ettepanekuid, et ühing võiks katta eksami korraldamise otsesed kulud
korraldajale.

Kõikide näitustel osalenud koerte tulemused kajastada ajakirjas.
Kuulati:
Riho Kivila

Seoses suure töökoormusega ja oma rohkearvulise koeraspordi treeninggrupi vedamisega
Tamsalus ei jõua täita juhatuse esimehe ülesandeid. Pean õigeks, et juhatuse esimees elaks
Tallinnas, et täita kiireloomulisi ülesandeid. Minu ja ülejäänud juhatuse nägemus ühingu
juhtimisest ei kattu. Soovin lisaks esimehekohale tagasi astuda ka ESLÜ juhatusest.
Kuulati:
Urve Lageda
Seoses suure koormusega tööl, kõrgkoolis ja oma kasvanduses soovin tagasi astuda
ESLÜ juhatusest.
Toimus arutelu teemal, mida näeb antud juhul ette ESLÜ põhikiri ja MTÜ seadus. Lepiti kokku
konsulteerida juristiga ning võtta Riho Kivila ja Urve Lageda avaldused arutlusele järgmisel
juhatuse korralisel koosolekul septembris.

LISA 2: Riho Kivila avaldus
LISA 3: Urve Lageda avaldus
Koosolek lõppes kell 20.00
Epp Maltis
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

