Juhatuse koosolek nr. 2/2007
13.02.2007, Tallinn
18:10 - 21:15
Kohal:
Juhatuse liikmed
Toomas Kivisalu
Maris Luberg
Epp Maltis
Riina Ruven
Janne Vaarja
Anna Luik (telefonil)
Asendusliikmed:
Eha Kõrve
Mariliis Kõvatoomas
Külalised:
Monika Rusing 18:15 – 19:00
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Toomas Kivisalu, protokollijaks Epp Maltis
LISA 1: Kohalolijate registreerimisleht

Päevakord
1. 09. jaanuari 2007 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Uute liikmete kinnitamine
3. Denis Belovi telefonikõne ja esindaja kiri
4. 1999-2004 Majandusdokumentide väljanõudmine
5. Üldkoosolek 2007
6. Peaerinäitus
7. Kutsikanäitus
8. Aastaaruanne
9. Tatjana Tšernjakova avaldus
10. Muud küsimused

1. 09. jaanuari 2007 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr. 1 09. jaanaurist 2007
Hääletamine:
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
1.1 Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/09.01.2007

2. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Andres Aavik

Margit Aja
Raul Arulaan
Piret Laanetu
Lea Kullerkupp
Mariann Rivik
Tarmo Sepp
Erli Kasari
Eda Neeme
Heli Preisman
Liis Saks
Andrus Kars
Hääletamine:
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
2.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Andres Aavik
Margit Aja
Raul Arulaan
Piret Laanetu
Lea Kullerkupp
Mariann Rivik
Tarmo Sepp
Erli Kasari
Eda Neeme
Heli Preisman
Liis Saks
Andrus Kars

3. Denis Belovi telefonikõne ja esindaja kiri
Arutelu:
Epp Maltis sai 08.02. telefonikõne D. Belovilt, kus nõuti valeinfo kõrvaldamist kohtuasja kohta ESLÜ
kodulehelt, või muidu on tulemas uus kohtuasi. Kõne lõpul D. Belov ähvardas Epp Maltist.
09. veebr. sai ESLÜ Belovi advokaadilt L. Glikmannilt e-maili, kus on kirjas, et ESLÜ kodulehel on
eksitav ja laimav väärinfo. Teatatakse, et D. Belov ei soovi kohtusse minna ja pakutakse võimalust
ESLÜ poolseteks väärinfot ümberlükkava teate sõnastusvariantideks.
Juhatuse seisukoht vormistatud kirjaliku pöördumisena ESLÜ liikmetele ja lisatakse protokollile.
(vt. Lisa nr 2 )
Arutelu:
Üks variant võimatuks muutunud tööõhkkonnas oleks astuda tagasi igal juhul.
See oleks aga liikmete altvedamine, kuna juhatus on valitud ühingut juhtima neljaks aastaks (millest
tänaseks on möödas kaks).
Kohtusse kaebamise eest liiget välja heita ei saa, see on iga kodaniku põhiseaduslik õigus.
Küll aga näeb MTÜ seadus ja ESLÜ põhikiri ette, et liikme võib välja heita ühingule olulisel määral
kahju tekitamise eest.
Kohtuasja ja majandusdokumentide arhiivi nõutamisega tegelemine on juhatuselt uskumatult palju
aega võtnud. Juhatuse koosolekute protokollid koosnevadki viimase poole aasta jooksul nendest
küsimustest.
Oleme jõudnud sinnamaani, kus ESLÜd ei juhi liikmete enamuse tahe (juhatus kui 4 aastaks valitud
liikmete käepikendus), vaid soovi korral igaüks, kellele enamuse tehtud otsused ei meeldi ja kes omab
piisavalt tahet, aega ja raha, et enamusele oma tahtmist kohtuga peale suruda põhjendusega, et tema

õigusi on rikutud ja õiglustunnet riivatud. Ükskõik kuidas ka seadust järgitaks, MTÜ ei saa elu sees
inimese vastu, kel piisavalt raha tippadvokaat palgata ja millisest tahes sõnast või väljendist kinni
hakata.
Olukord peab tõepoolest muutuma või leitama inimesed, kellel on aega, tahtmist ja oskusi
põhitöökoha ja tõuühingu juhtimise kõrvalt sääraste asjadega tegeleda. Pikem lahtiseletus lisatud
pöördumises.
Enamik juhatuse tööplaanidest, mis pole otseselt seotud ühingu igapäevase toimimisega,
külmutatakse, kuni üldkoosolekul on selgunud, kas liikmete enamus toetab juhatust ja meie poolt
juhitava ESLÜ tulevikuplaane (Vt. juhatuse pöördumine)
2007.a võistlused ja koolitused: läbirääkimised kohtunike ja koolitajatega peatatud kuni
üldkoosolekuni. Sooviks oli juba aasta alguses paika panna ja kinnitada kõikide ESLÜ võistluste
kohtunikud. Praeguses situatsioonis oleks see vastutustundetu, kuna kokkulepped toovad kaasa ka
isikliku vastutuse. Jääb ainult üle loota, et ka hiljem õnnestub leida häid kohtunikke, kes meie
võistluste ajal veel vabad oleksid, keerulisemaks teeb see asja küll.
Sama puudutab ka suuremat seminariprojekti ja läbirääkimisi võistluste toetajatega, kokkulepped
WUSVi MMi meeskonna toetajatega, kokkulepet trükikojaga ajakirja trükkimise toetamise osas.
Kohtuasja puudutavad dokumendid avaldatakse ESLÜ kodulehel.
Juhatuse pöördumine avaldatakse ESLÜ kodulehel ja ajakirjas.
L. Glikmanni kirjale vastatakse.
Lisa 1: Belovi esindaja L. Glikmanni e-mail ESLÜle
Lisa 2: ESLÜ juhatuse pöördumine liikmete poole

4. ESLÜ 1999-2004 majandusdokumentide väljanõudmine
Arutelu:
Majandusdokumentide väljanõudmiseks või arhiivi taastamiseks on tänaseks praktiliselt ainus
võimalus seda teha kohtu kaudu, kuna kõiki muid võimalusi on kasutatud (kirjad eelmise juhatuse
liikmetele, korduvad suulised nõudmised, kirjad ja pretensioon A. Lundavale). Konsulteeritud on ka
revisjoniga, audiitoriga, juristidega.
Juhatus ei soovi järjekordset kurnavat kohtuasja, sest kuigi ühingu raamatupidamist korraldas A.
Lundava, vastutab kogu juhatus solidaarselt (see, kes 2005.aasta alguses äriregistri B-kaardil
märgitud oli). Kohtumenetluse puhul kannataksid põhjuseta paljud inimesed, eelmise ja sellest
eelmise juhatuse liikmed, kes ESLÜ majandusasjadega reaalselt seotud polnud. Väga raske otsus
juhatuse jaoks, sest juhul kui me dokumente ei nõua, langeb vastutus puuduliku raamatupidamise
eest meile, juhul kui keegi peaks soovima (kohtus?) asja üles võtta. Konsulteeritakse veelkord
asjatundjatega.

5. ESLÜ üldkoosolek 2007
Üldkoosoleku korraldust konsulteeritakse juristiga.
Päevakord kinnitatakse peale konsulteerimist ja koosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse
massiteabevahendis - ESLÜ kodulehel.

6. ESLÜ peaerinäitus 2007 Tallinas
Toimub Viimsi staadionil. Väga head majutusvõimalused kohtunikele ja külalistele kõrvalolevas
hotellis. Väga hea tehnikaga konverentsikeskus, kus viia läbi Fred Lantingu seminar. Sealsamas ka
banketiruumid ja korralik toitlustus.

Info kodulehele ja ajakirja, ka väliskülalistele, naabermaade tõuühingutele.

7. Kutsikate näitus-ülevaatus
Korraldamisel. Kohtunik Soomest. Toimub ilmselt Tallinna lähistel maneež is.
Info ajakirja ja lähiajal kodulehele.

8. ESLÜ aastaruanne 2006
Aastaaruanne on koostamisel (majandustoimkond, raamatupidaja)
Revisjon koguneb märtsis.
Aruanne avaldatakse enne ÜKd tutvumiseks kodulehel.

9. Tatjana Tšernjakova avaldus
Oma e-mailis 11.01.2007 pöördub T. Tšernjakova juhatuse poole probleemiga, et tema
võistlustulemusi on arvestatud ESLÜ 2006.a parimate punktiarvestuses, kuigi ta ei ole esitanud soovi
aasta parima tiitlile kandideerida.

Juhatus vastab:
Hooaja alguses olid ära toodud võistlused, mis lähevad arvesse ESLÜ aasta parima
punktiarvestuses. Osaledes ühel neist, osaleb võistleja automaatselt ka ESLÜ aasta parima
punktiarvestust.
Aasta parima tiitlile ei kandideerita, see on ESLÜ aasta parimate punktiarvestus, kus
statistiliselt arvestatakse võistlus – ja näitusetulemusi. Punktiarvestust on eeskirjade
koostamisest alates peetud ühel ja samal viisil – kõik tulemused lähevad arvesse.
Tatjana Tšernjakova kirjale vastatakse.
Lisa 3: T. Tsernjakova e-mail juhatusele
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

Muud küsimused.
- Lühikese ajaga on väga hästi (esialgu Tallinna ümbruses) hakanud tööle
kadunud/leitud SLKdega tegelemine – nö. hoiukodusüsteem, et SLKd ei satuks varjupaika.
Operatiivne info kasvatajatele ja kodulehel. Teated Koertekotta, Lemmikusse. Tänu Monica
Merimale (hoiukodu) teated tasuta ka raadiotesse. Kasvataja Margit Kuusman aitab nö.
kasvatajatepoolse kontaktisikuna (info sünniaastate, märgistuse kohta). ESLÜ poolt veab asja
Mariliis Kõvatoomas.
Rõõm, et algatus, mida juba mõnda aega on plaanitud, on nii hästi käima läinud. Koerad on koju
saanud praktiliselt päeva-paariga. Märgistamata koerte omanikke informeeritakse märgistuse
kohustuslikkusest/vajalikkusest. Vaja on leida veel mõningad inimesed tegelema.

- Super-premium koeratoidu Eagle Pack maaletooja soovib reklaampinda ajakirjas. Konsulteeritud
ESLÜ suurtoetaja Optimeriga, kes nõustus, kui järgitakse nende poolt soovitud tingimusi.

- Haranduse erinäitus – varrukakatse ja aretuskontrolli hindamine

Selgitada, kas Marina Kovalenkol on õigus varrukakatset ja aretuskontrolli hinnata.

Koosolek lõppes
21.15
Juhataja Toomas Kivisalu

Protokollija Epp Maltis

