ESLÜ juhatuse koosolek

Tallinn, 14.05.2015 kl 19.00

Osalesid: juhatuse liikmed Eve Arula, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Lea Tõnismäe,
Katrin Mänd.
Külalised: Meeli Puusepp, Külli Soo.
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Mai PJK MV ja IPO võistluse korraldamine
ESLÜ kodulehega seonduv
Ajakirjaga seonduvad küsimused
Juhatuse liikmete vastutusalade jaotamine

1. Meeli ja Külli andsid ülevaate 23-24. Mail toimuvate ESLÜ PJK MV ja IPO võistluse
korraldusküsimustest. Sobivad põllud on leitud ja maaomaniku luba olemas, jäljetegijad
olemas. Abilistega on kokku lepitud, kõik sujub plaanipäraselt.
Tagadil on praegu varjete asetus peegelpildis, aga võistlustel tulevad varjed tavapärase
paigutusega. Rain korraldab esmaspäevaks (18.05) varjete ümbertõstmise, et soovijad saaksid
õige asetusega platsil harjutada.
Otsustati: jätkata 23.-24.05 toimuvate ESLÜ PJK MV ja IPO võistluse ettevalmistamist.
Vastutajaks on peakorraldaja Meeli Puusepp.
2. ESLÜ koduleht on ümber tõstetud uuele platformile, aga see on palju probleeme kaasa
toonud. Väga palju vanad lingid pole üle tulnud, enamik vanu dokumente annab avamisel
veateate. Nende kordasaamine nõuab palju nö. näputööd ja seda peaks tegema inimene, es
on nii IT kui ka lehtede sisuga kursis. Meeli räägib Helvega ja uurib, kas tal oleks aega sellega
tegeleda.
Otsustati: leida võimalus ESLÜ kodulehe linkide uuendamiseks, Meeli üritab selleks abilise leida.
3. Ajakirja Saksa Lambakoer peatoimetaja Merlin Kanter ei soovi senistel tingimustel ajakirja
toimetamist jätkata. Ajakirja järgmine number peaks ilmuma juuli keskpaigas (nädal 28).
Rain on asunud selle numbri toimetamist korraldama ja esialgseid ideid on juba laekunud.
Selle põhjal hakkab juhatus vaatama, keda võiks uueks peatoimetajaks kutsuda.
Otsustati: anda ajakiri Saksa Lambakoer 2/2015 välja nö kollektiivse tööna ilma kindla
peatoimetajata. Peale selle numbri ilmumist üritada ajakirjale uus peatoimataja leida.

4. Kuna aprillis toimunud üldkoosolekul valiti ühingule uus juhatus, on praegune koosolek uue
juhatuse koosseisu esimene koosolek ja tuleb ära jagada vastutusalad. Samuti tuleks valida
uus juhatuse esimees.
Otsustati:
Jagada juhatuse liikmete vastutusalad alljärgnevalt:
Eve Arula - majandustoimkond
Rain Heinsoo - näitusetoimkond
Katriin Salumaa - näitusetoimkond
Felor Sepp - avalikud suhted ja infotoimkond
Lea Tõnismäe - aretustoimkond
Katrin Mänd - koolitustoimkond
Urve Lageda

Juhatuse esimeest koosolek ei valinud, otsustati sellega tegeleda järgmisel koosolekul.

Kooseolek lõppes kl 21.30

Koosoleku juhataja:

Külli Soo

Protokollis:

Meeli Puusepp

