ESLÜ juhatuse koosolek 23.09.2014

Tallinn, 23.09.2014 kl 19.00
Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Külli Soo, Urve Lageda, Eve
Pungas.
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp

Päevakord:
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Sponsorlepingu pikendamine 2015 aastaks
Toetuste väljamaksmine Saksa peaerinäitusel osalejatele
Ajakirja Saksa Lambakoer 3.number
ESLÜ võistlused 2015
Kodulehega seotud probleemid
Uue aasta pidu ja parimate autasustamine
Oktoobri aretuskontroll
Iseloomu test

1. Arutati sponsorlepingu pikendamist Purina Pro Planiga järgmiseks aastas. Koostöö sponsoriga
on olnud väga hea ja nüüdseks kestnud juba 3 hooaega. Loodame seda ka järgmisel hooajal
jätkata. Sponsortoidu kogused nii näitustele kui võistlustele võiksid jääda samaks kui 2014
aastal. Katriin vaatab üle lepingu lisa näitustele ja Meeli võistlustele ja valmistavad need
allkirjastamiseks ette. Külli lepib kokku kohtumise Hannesega millalgi oktoobri teiseks pooleks
ja üritame uued lepingu lisad alla kirjutada.
Otsustati: pikendada Purina Pro Plan’iga sponsorlepingut 2015 aastaks.
2. Sponsortoetused 2014: juhatus otsustas 12.08.2014 koosolekul eraldada Saksa
peaerinäitusele minekuks sponsorraha kasvataja Margit Kuusmanile. Margit on näitusel
käinud ning peab toetuse kätte saamiseks esitama kuludokumendid ning kirjutama või
korraldama artikli kirjutamise ajakirja Saksa Lambakoer. Rain räägib Margitiga.
Otsustati: maksta välja sponsortoetus Margit Kuusmanile tingimusel, et kuludokumendid on
Evele esitatud ning peaerinäitust kajastav artikkel Merlinile edastatud.
3. Ajakiri: peatoimetaja Merlin Kanter palus ajakirja ilmumisele veidi ajapikendust. Seoses FCI
IPO MM-il osalemisega pole tal olnud võimalust numbri ettevalmistamisega tegeleda.
Seekord on ajakirjas 2 olulist teemat: Saksa peaerinäitus, kus Malle Kiisma’le kuuluv koer
võitis juuniorklassi ning FCI IPO MM, kus Eesti saksa lambakoerad ilusad tulemused tegid.
Rain ja Katriin aitavad leida inimese, kes võtavad Malle Kiisma käest intervjuu.

Otsustati: ajakiri Saksa Lambakoer 3/2014 ilmub hilinemisega, plaaniline ilmumisaeg oktoobri
lõpp. Pöörata ajakirjas erilist tähelepanu Saksa peaerinäituse kajastamisele seoses Eesti
koerte heade tulemustega.
4. Võistlused 2015
EKL-KKK eestseisus võttis 05.09.2014 vastu alljärgneva otsuse: Punktivõistluste taotlemiseks
peab korraldaja tagama, et võistlejate registreerumisele ei looda muid registreerimispiiranguid,
kui kohtuniku päevasest hindamisnormist tulenevad. Juhul kui punktivõistlusele registreerub
rohkem koeri kui kohtuniku hindamisnorm hinnata võimaldab, siis tuleb eelistada koeri, kes on
kantud EST registrisse ja osalevad kõrgemas siis tuleb eelistada koeri, kes on kantud EST
registrisse ja osalevad kõrgemas võistlusklassis.
Arutati, mida teha ESLÜ poolt korraldatavate võistlustega. Kuna ühingu parimate arvestusse
lähevad ka madalamates võistlusklassides osalevad saksa lambakoerad, peame tõuühinguna igal
juhul eelistama saksa lambakoeri ning garanteerima, et nad ühingu võistlustel osaleda saaksid.
2014 hooajal olid osad ühingu võistlused suure osalejate arvuga, näiteks mai IPO/PJK võistlusele
registreerus 26 võistluspaari. Seetõttu pidime PJK B-osa 1.võistluspäeva õhtuks tõstma.
Arvestades, et kohtunik võib päevas hinnata kuni 36 sooritust, saaksime normaalselt vastu võtta
kuni 18 võistlejat. Võimalus oleks 2.kohtunik juurde võtta, kuid kahte väliskohtunikku ei kannata
võistluse eelarve välja, samas tahaksime tõuühinguna pakkuda huvilistele võimalust SV
kohtunikult hinne saada. Leiti, et kõige mõistlikum lahendus on korraldada 2015 hooaja
võistlused tõupõhiselt saksa lambakoertele. Kui jääb vabu kohti, võib nö wild card’iga osalema
lubada ESLÜ korraldusabiliste teistest tõugudest koeri.
Otsustati: korraldada ESLÜ 2015 aasta võistlused tõupõhiselt ainult saksa lambakoertele.
5. ESLÜ koduleht on varsti 10 aastat vana ja ajale jalgu jäänud, andmemaht on läinud väga
suureks, sisuhaldussüsteem ja galerii funktsionaalsus vajaks uuendamist. Praegune koduleht
on tehtud SpinTeki poolt, neilt võtsime ka kodulehe uuendamise pakkumise. Kuna tegu on
MTÜ mõistes korraliku investeeringuga, tuleb konkureerivad pakkumised võtta ja sobivaim
leida. Hooaja lõpus oleks aega sellega põhjalikumalt tegeleda.
Otsustati: lükata kodulehe uuendamine hooaja lõppu. Rain konsulteerib vahepeal ekspertidega,
järgmisel koosolekul jätkame arutelu.
6. Uue aasta pidu toimumise kuupäevaks määrati 10.jaanuar 2015. Arutati võimalikke
toimumiskohti. Eelmine pidu toimus Ajakirjandusmaja kohvikus Kaffel. Leiti, et koht oli sobiv:
kesklinnas, tasuta parkimine maja ees, hea hinna ja kvaliteedi tase. Kuna Ajakirjandusmaja
fuajees on vahepeal ümberehitusi tehtud, tuleb koht uuesti üle vaadata. Meeli võtab ka
hinnapakkumise. Peo pileti hind võiks samaks jääda, see on juba mitu aastat olnud 20 eurot.
Parimate autasustamine võiks samuti jääda sama süsteemiga nagu eelmisel aastal. Lisaks
ESLÜ parimatele saavad karikad ka 2014 aastal CH tiitlid saanud, kuid ainult juhul, kui nad
peol osalevad või peopileti lunastavad.
Otsustati: korraldada Uue Aasta Pidu 10.jaanuaril 2015. Koht on veel täpsustamisel. CH-karikad
antakse ainult peol osalemise ( peopileti ostmise) korral.

7. Graafikujärgne AK peaks toimuma oktoobris. Urve tegi ettepaneku oktoobri AK ümber tõsta
novembri algusesse, kuna oktoober on WUSV IPO MM-i tõttu väga kiire.
Otsustati: tõsta oktoobri AK ümber 8.novembriks. AK korraldab Urve Lageda, AK kohtunikuks
Aliftina Petrova ning varrukameheks Rene Radala. Plats täpsustamisel, tõenäoliselt Vääna või
Tabasalu.
8. Jälle on tulnud ettepanekuid AK alternatiiviks leida iseloomu test. Eeskuju võiks võtta Rootsist,
kes sellega juba ammu tegeleb. Rain räägib Marii Pikkojaga ja uurib, kas Marii saaks selle ära
tõlkida.
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