Juhatuse koosolek 4/2010
Keila 13.04.2010
Algus: 18:15
Kohal:
juhatuse liikmed: Eve Pungas (EP), Heli Reili (HR), Margit Kuusman (MK), Markus Kropeit,
Felor Sepp (FS), Eha Kõrve (EK) (asendusliige)
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas, protokollijaks Felor Sepp.
Päevakord:
1. Uute liikmete kinnitamine
2. Aretuskontroll, mis toimub väljaspool graafikut (s.o. 22.05.2010; tellib Heli Vaab)
3. Üldkoosoleku protokoll
4. Uute juhatuse liikmete asendamine endistega ja parandused vastavas registris
5. ESLÜ peaerinäitus
6. Toimkonnad
1. Uute liikmete kinnitamine.
Eelmisest juhatuse koosolekust saadik on ESLÜ-le laekunud uusi liikmeks astumise avaldusi.
ETTEPANEK: Kõikidele liikmeks soovijatele oleks kehtiv sama hind (300+50 krooni või
vastav ekvivalent euros 20+4) sõltumata residentsusest. Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Jari
Kurki, Annika Grünberg, Otto Kiisma, Piret Marmor, Liia Pukki-Merivirta (arvestada 300 krooni
enammakstud summa ettemaksuks), Ruth Pääsuke
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kõikidele liikmeks soovijatele kehtib edaspidi sama hind (300+50 krooni või
vastav ekvivalent euros 20+4) sõltumata residentsusest.
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Jari Kurki, Annika Grünberg, Otto Kiisma, Piret Marmor, Liia
Pukki-Merivirta (300 krooni enammakstud summa arvestada ettemaksuks), Ruth Pääsuke
Eve Pungas palub Helve Kärol asjaosalisi informeerida enammakstud summa osas.
2. Aretuskontroll, mis toimub väljaspool graafikut (s.o. 22.05.2010; tellib Heli Vaab)
Heli Vaab on tellinud graafikuvälise aretuskontrolli, mis toimuks Heli Vaabi treeningplatsil,
varrukameheks Rene Radala.
ETTEPANEK: Võimaldada väljaspool graafikut tellitud aretuskontroll, mille toimumiskohaks on
kennel Heleros treeningplats ja varrukameheks Rene Radala ning aretuskontroll leiaks aset
22.05.2010.
HÄÄLETAMINE: ühehäälselt
OTSUSTATI: Võimaldada väljaspool graafikut tellitud aretuskontroll, mille
toimumiskohaks on kennel Heleros treeningplats ja varrukameheks Rene Radala ning
aretuskontroll leiaks aset 22.05.2010. Kennel Heleros kannab kulud, mis on seotud
kohtuniku transpordi ja muude vajalike kuludega (nt. registreerija/kirjutaja jms)
Eve Pungas saadab Heli Vaabile info e-posti teel.

3. Üldkoosoleku protokoll:
Seoses kõikvõimalike parandus- ja täiendusettepanekutega eeskirjadesse jms. kestis
üldkoosolek plaanitust kauem ja ka seonduv protokoll on vastavalt palju mahukam, mistõttu selle
koostamine/läbivaatamine on samuti aeganõudvam.
ETTEPANEK: Juhatuse liikmed vaatavad protokolli läbi hiljemalt 18.-ks aprilliks 2010.
Võimalusel esitatakse parandusettepanekud protokollijale e-posti teel 19.04. Kõikvõimalikud
parandused viiakse sisse hiljemalt 18.-ndaks nädalaks, mis on ka viimane aeg protokolli
avaldamiseks ESLÜ kodulehel.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Juhatuse liikmed vaatavad protokolli läbi hiljemalt 18.-ks aprilliks
2010. Võimalusel esitatakse parandusettepanekud protokollijale e-posti teel 19.04.
Kõikvõimalikud parandused viiakse sisse hiljemalt 18.-ndaks nädalaks, mis on ka
viimane aeg protokolli avaldamiseks ESLÜ kodulehel.
4. Uute juhatuse liikmete asendamine endistega ja parandused vastavas registris
Juhatuse liikmete staatusest otsustasid loobuda Anna Luik, Urve Lageda ja Kristiina Mitus.
Üldkoosoleku otsuse alusel valiti uuteks juhatuse liikmeteks Markus Kropeit ja Felor Sepp.
Asendusliikmeteks valiti nõusoleku alusel Rain Heinsoo, Eha Kõrve ja Riho Kivila. Uurida, kas
muudatused on võimalik teostada interneti teel. Kui jah, siis teostada muudatused interneti teel,
võimalik, et on mõistlikum teostada toimingud notari juures. Vastavad muudatused on mõistlik
teostatakse hiljemalt 60 päeva jooksul.
ETTEPANEK: Teha vajalikud muudatused hiljemalt 60 päeva jooksul.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Muudatused seoses juhatuse liikmetega teostatakse vastavas registris
hiljemalt 60 päeva jooksul alates 14.04.2010.
5. ESLÜ peaerinäitus
Näituse ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt ja lahendamist vajavad veel pisemad
korralduslikud küsimused, nagu telkide, laudade, toolide transport. Täpsustamist vajab veel nö
peokorraldus (avatud istumine kohtunikuga söögi-joogiga, vabatahtlik, kõik on teretulnud –
sellekohane info ESLÜ kodulehele (millal, kus, kaua – laupäeva õhtul, peale üritust). Ajakava
jms oleme siiani saanud ainult positiivset tagasisidet. Teeme kõik, et näitus sujuks
plaanipäraselt ja vastaks osalejate ootustele.
ETTEPANEK: Kontrollida üle kõik vajalikud organisatoorsed detailid, et näitus saaks teostatud
vastavalt planeeritule.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kontrollida üle kõik vajalikud organisatoorsed detailid, et näitus saaks
teostatud vastavalt planeeritule.

6. Toimkonnad
Toimkondade liigitus ja vastutusala vajab edaspidi täiendamist ja mõningast muutmist.
Loodetavasti õnnestub kaasata aktiivseid ja teotahtelisi isikuid ühingu liikmete hulgast ja
siinjuures on oluline roll nö noorsool, kes tulevikku vaadates aitaksid ideeliselt ja jõuliselt kaasa
kõiksugu ühingu teemasid käsitlevates valdkondades.
ETTEPANEK: Jätkata praegu olemasoleva struktuuriga ja võimalusel kaasata aktiivseid inimesi
ühingu planeeritud tegevuste edasiviimiseks ja arenguks. Jätkata alljärgneva struktuuriga:
President (juhatuse esimees) – praegu jätkab Eve Pungas
Koolitustoimkond – Markus Kropeit
Aretustoimkond – Margit Kuusman
Näitused – kindlalt kedagi määratleda pole hetkel võimalik, jätkatakse ühiselt
Võistlused – Heli Reili
Info - Felor Sepp
Noorsugu (praegu puudub, aga tulevikus võiks olla; otsitakse inimesi)
Jätta muutmata varem juhatuse poolt kinnitatud töögrupi liikmed:
Koolituseksamite korraldamine: Doris Sepp
Majandustoimkond: Eve Pungas
Inventarihaldus: Mart Tuuling
Liikmete nimekirja haldus: Helve Käro
Väliskülaliste majutus ja transport: Kristi Kukk
Ajakirja peatoimetaja ja koolitustoimkond: Merlin Kanter
HÄÄLETAMINE: poolt: Eve Pungas, Heli Reili, Margit Kuusmann, Felor Sepp, Markus Kropeit
(enda isiku hääletamisel erapooletu)
OTSUSTATI: Jätkata praegu olemasoleva struktuuriga ja võimalusel kaasata aktiivseid
inimesi ühingu planeeritud tegevuste edasiviimiseks ja arenguks. Jätkata alljärgneva
struktuuriga:
President (juhatuse esimees) – praegu jätkab Eve Pungas
Koolitustoimkond – Markus Kropeit
Aretustoimkond – Margit Kuusman
Näitused – kindlalt kedagi määratleda pole hetkel võimalik, jätkatakse ühiselt
Võistlused – Heli Reili
Info - Felor Sepp
Noorsugu (praegu puudub, aga tulevikus võiks olla; otsitakse inimesi)
Jätta muutmata varem juhatuse poolt kinnitatud töögrupi liikmed:
Koolituseksamite korraldamine: Doris Sepp
Majandustoimkond: Eve Pungas
Inventarihaldus: Mart Tuuling
Liikmete nimekirja haldus: Helve Käro
Väliskülaliste majutus ja transport: Kristi Kukk
Ajakirja peatoimetaja ja koolitustoimkond: Merlin Kanter
Koosolek lõppes 19:45
Koosoleku juhtaja:

Koosoleku protokollija:

