Juhatuse koosolek 3/2010
Keila 09.03.2010
Algus: 18:20
Kohal:
Juhatuse liikmed: Eve Pungas (EP), Heli Reili (HR), Eha Kõrve (EK), Mariliis Kõvatoomas
(MK)
Külalised: Maris Luberg (revisjonikomisjoni liige) (ML), Felor Sepp (asendusliige) (FS), Merlin
Kanter liitus hiljem 18:40 (MK)
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas, protokollijaks Maris Luberg.
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1. Uute liikmete kinnitamine.
Eelmisest juhatuse koosolekust saadik on ESLÜ-le laekunud uusi liikmeks astumise avaldusi.
ETTEPANEK: kinnitada ESLÜ liikmeteks: Malle Kiisma, Andres Pärn, Andrus Räämet, Elo
Reinholm, Tiiu Pesu, Entony Väljaots, Anita Saar
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Malle Kiisma, Andres Pärn, Andrus Räämet, Elo
Reinholm, Tiiu Pesu, Entony Väljaots, Anita Saar
2. Kutsikanäitus
EK: Registreerunud 22 koera - 1 koer võib-olla tuleb lisaks. Arutelu toitlustamise üle, ilmselt ei
ole seda vaja – kui siis kohvi ja teed.
Näitust ära jätta ei tahaks, aga koeri tuleks juurde saada.
ETTEPANEK: Pikendada registreerimise aega kuni 14.03.2010, ning saata liikmetele välja info,
et alates 3-st korraga registreeritud koerast kehtib ESLÜ liikmetele registreerimistasu 125 EEK/
koer ja mitteliikmetele 200 EEK/koer
HÄÄLETAMINE: ühehäälselt
OTSUSTATI: Pikendada Pikendada registreerimise aega kuni 14.03.2010, ning saata
liikmetele välja info, et alates 3-st korraga registreeritud koerast kehtib ESLÜ liikmetele
registreerimistasu 125EEK/ koer ja mitteliikmetele 200EEK/koer
Eve Pungas palub Helve Kärol sellekohase teate saata edasi ESLÜ liikmetele.

3. Soodustused juhatuse liikmetele:
EP: Juhatuse liikmed panevad väga suure osa oma isiklikust ajast ESLÜ asjade ajamisele, selle
eest tasu võtmata. Et veidigi juhatuse liikmetele selle eest midagi pakkuda ja ka selleks, et oleks
inimesi kes tahaksid seda tööd teha – võiks pakkuda siiski iga juhatuse liikme ühele koerale iga
aasta mõnedel üritustel tasuta osalemist.
ETTEPANEK: Iga juhatuse liikme omanduses olevale 1-le koerale võimaldada kas 2 näitust
(peaeri ja august) või 1 näitus ja 1 võistlus tasuta.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Iga juhatuse liikme omanduses olevale 1-le koerale võimaldada kas 2
näitust (peaeri ja august) või 1 näitus ja 1 võistlus tasuta.
4. Kongress Hispaanias
Merlin Kanter: Tegi ülevaate sinna minekuga kaasnevatest kulutustest ja rahastamise
võimalustest. Toetajate abiga on saadud suhteliselt suur osa eelarvest, kongressile läheb 2
liiget, tasudes reisi osad kulud oma isikest vahenditest.
Arutleti alternatiivide üle, et näiteks küsida peale konverentsi toimumist Riita Lapinleimu käest,
millest juttu oli – et siis tulevastel aastatel selle alusel otsustada kui mõttekas on nimetatud
kongressi külastada. Samas jõuti järeldusele, et ESLÜ ja Eesti saksa lambakoerandus saab
maailma infot pidevalt läbi kolmandate isikute s.o läbi kohtunike kes siin käivad hindamas ja läbi
koolitajate kes siin seminare peavad. Selleks, et Eesti saaks ise otsustada, mis etapis saksa
lambakoerandusega ollakse, võrreldes muu maailmaga, ning selleks, et nimetatud kongressilt
sorteerida välja vajalik informatsioon just Eesti tarbeks, tuleks siiski oma esindajad Valenciasse
kongressile saata. Ühing võiks nimetatud ettevõtmist ka rahaliselt toetada – selge on see, et
ühingu toetus saab olla ainult väga väike osa kogu sõidu eelarvest, kuid iga summa on abiks,
ning lisaks minnakse nimetatud kongressile siiski ju selleks, et ESLÜ saaks paremini toimida.
ETTEPANEK: ESLÜ poolt 2 esindaja sõitu Valenciasse toetada summas 5000EEK
HÄÄLETATI: Ühehäälselt
OTSUSTATI: ESLÜ poolt 2 esindaja sõitu Valenciasse toetada summas 5000EEK
5. Trahvipesakonnad
EP: Urve Lagedal (Estrellest- Coffi Vikar& Xento vom Castra Regina) & Ene Vöörmannil
(Flutwelle – Flutwelle Femma & Fest Kiefer Demon ) on koduleheküljel reklaamitud pesakondi
kus emasel koerale ei ole kehtivat aretuskontrolli ehk siis nn. trahvipesakonnad. ESLÜ juhatus
saatis nimetatud kasvatajatele päringu nende pesakondade kohta, mis nende kodulehekülgedel
reklaamitud.
Ene Vöörmannilt saadi vastus, et tegemist ei tule tema kenneli nimega koertega, see on emase
koera omaniku initsiatiiv. Tema isiklikult nimetatud paaritust korraldanud ei ole ning, et tema
vaid reklaamib nimetatud koera pesakonda oma kodulehel.
Urve Lageda oma vastuses selgitas, et tuginedes Coffi Vikari esimese pesakonna kutsikate
omadustele, otsustas ta, et ta soovib oma kennelis taoliste omadustega koeri veelgi näha ning
otsustas seetõttu ka Estrellest kenneli nime all trahvipesakonna registreerida.
Arutleti selle üle, et ESLÜ juhatus peab selliseid pesakondi jälgima ja kasvatajatele, kes oma
kodulehekülgedel selliseid pesakondi reklaamivad – ka tulevikus sellekohaseid päringuid

saatma. Tõuühinguna, kes peab propageerima aretusnõuete täitmist ei ole võimalik teistsugune
teguviis. Lisaks on kasvatajatel küll õigus reklaamida oma kodulehel kõike, mida nad soovivad,
kuid võttes arvesse kasvataja kohustuslepingust tulenevaid nõudeid ning kasvataja eetikat
üleüldisemalt – peab selline kasvatajate ja koeraomanike tegevus olema ESLÜ poolt selgelt
taunitav. Jõuti järeldusele, et taoliste pesakondade kohta tuleks ka tulevikus päringuid saata
ning nendele päringutele kasvatajatelt saadud vastuseid protokollida.
6. Üldkoosoleku päevakord
EP: Üldkoosolek läheneb, vaja on paika panna ning kodulehel avaldada päevakord ning sellega
seotud dokumendid.
ETTEPANEK:
Kinnitada ESLÜ korralisele üldkoosolekule allolev päevakord
Juhatuse esimehe aruanne
Toimkondade aruanded
Revisjonikomisjoni aruanne
Majandusaasta aruande kinnitamine
Eeskirjade muudatusettepanekud
• Aretuse erinõuded
• Erinäituse statuut
• Aretuskontrolli eeskiri
• Aretuskontrolli läbiviimise kord
• Varrukakatse läbiviimise kord aretuskontrollil
• Varrukakatse läbiviimise kord erinäitustel
• ESLÜ aasta parima tiitlivõistluse eeskiri
Uute eeskirjade kinnitamine
• ESLÜ universaalvõitja võistluste eeskiri
Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused
Uute juhatuse liikmete valimine
Üldkoosoleku volitus juhatusele seoses eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase
aluskarvaga SLK tõu variatsioonina tunnustamisega SLK tõustandardis FCI poolt.
HÄÄLETATI: Ühehäälselt
OTSUSTATI: ESLÜ kodulehel avaldada alljärgnev Üldkoosoleku päevakord:
Juhatuse esimehe aruanne
Toimkondade aruanded
Revisjonikomisjoni aruanne
Majandusaasta aruande kinnitamine
Eeskirjade muudatusettepanekud
• Aretuse erinõuded
• Erinäituse statuut
• Aretuskontrolli eeskiri
• Aretuskontrolli läbiviimise kord
• Varrukakatse läbiviimise kord aretuskontrollil

• Varrukakatse läbiviimise kord erinäitustel
• ESLÜ aasta parima tiitlivõistluse eeskiri
Uute eeskirjade kinnitamine
• ESLÜ universaalvõitja võistluste eeskiri
Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused
Uute juhatuse liikmete valimine
Üldkoosoleku volitus juhatusele seoses eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase
aluskarvaga SLK tõu variatsioonina tunnustamisega SLK tõustandardis FCI poolt.
7. Eeskirjade muudatused ja täiendused
Arutleti eeskirja paranduste üle, mis ESLÜ koduleheküljel avaldada.
8. Urve Lageda juhatusest lahkumise avaldus
ETTEPANEK: Rahuldada Urve Lageda juhatusest lahkumise avaldus,
HÄÄLETATI: Ühehäälaselt
OTSUS: Rahuldada Urve Lageda juhatusest lahkumise avaldus
LISA1: Urve Lageda avaldus juhatusest lahkumiseks
Arutleti, et kuna juhatus võib olla 5-liikmeline, siis ei hakka 3-ks nädalaks, mis üldkoosolekuni on
jäänud, Felor Seppa juhatuse liikmeks kinnitama.
Koosolek lõppes 20:24

