Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) juhatuse koosoleku protokoll
07.05.2019
Tagadi treeningkeskus
Osalejad: Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Lea Tõnismäe, Birgit Paltsmar, Felor Sepp.
Algus: 18:00
Teemad:
1. Koosoleku juhatajaks valiti Rain Heinsoo ja protokollijaks Birgit Paltsmar
Poolt: 5 liiget
2. Katrin Männi järelpärimine Eve Pungas koostab täpsustatud vastuse ning see saadetakse
Katrin Männi meili aadressile ja lisatakse protokolli (LISA 1)
Poolt: 5 liiget
3. 1m tõke ja varjed ESLÜ ostab uue 1m tõkke ja otsib võimalusi, kust saaks soetada
mõistliku hinnaga uued varjed.
Poolt: 5 liiget
4. Koduleht Praegune välja pakutud versioon kodulehe osas on sobilik ja sellega töö jätkub.
Poolt: 5 liiget
Juhataja Protokollija Rain Heinsoo
Birgit Paltsmar
Koosolek lõppes: 20:30

LISA 1. Katrin Männi järelpäringu vastus
Vastus teie järelpärimisele.
1. KK MV - summas 72,87 on hüvitatud kohtuniku ja vet.arsti kütusekulud ja summ
107.05 sisaldab auhindasid ja lilli.
2. Mai IPO/PJK – 507,49 sisaldab kohtuniku, peakorraldaja,varrukamehe, abiliste ja
jäljetegijate sõidukulusid. Summa 387,32 sisaldab nii toitlustust põllul kui ka
kohtuniku toitlustust ja 84 euro eest osteti varrukakatteid
3. IPO MV – Olete küsinud kütusekulu kohta eksamil summas 237,87 mida ma ei
suutnud tuvastada. On küll kütusekulu summas 237,87 aga see on võistluste oma ja
kompenseeritud peakorraldajale, jäljekoordinaatorile,abilistele, jäljetegijatele,
vet.arstile, kohtunikele. Summa 689,48 sisaldab kohtuniku ja varrukameeste
sõidukulusid.
Kahjuks ei saanud aru lisatud lausest, et millisel eesmärgil (millise toimingu tarbeks).
Summa 153,62 sisaldab võistluste tarbeks ostetud kingitused, lilled ja ka tõlkimist.
Väikevahendid summas 90 eurot on auhinnad osalejatele
4. FH MV – kütusekulu summas 232,41 sisaldab peakorraldaja, jäljekoordinaatorite,
jäljetegijate ja abiliste kulusid ja summa 295,10 ei ole mitte kütusekulu vaid
sõidukulu (mis on ka aruandes näha) ja on seotud kohtunikuga
5. KK eksami 25 euri rendikulu on platsi rent Pärnus ja kulud on makstud korraldajatele
ja abilistele ja kohtunikule.
Jällegi ei saanud aru küsimusest – kuhu sõideti?
Kulud on alati seotud konkreetse üritusega.
See seminar mille kohta küsite, sellest oli juttu ka üldkoosolekul ja seal vastati
põhjalikult sellele. Aga lühidalt- koolitaja tingimus oli et kogu sissetulek läheks tema
võistlusreisi finantseerimiseks ja juhatus oli sellega nõus sest osalejatele sai pakutud
väga hea koolitus.
Koolituse korraldamise eesmärk ei ole MTÜ-le kasumi teenimine vaid koolituse
eesmärk on huvilisi nõustada kuidas oma koeri paremini koolitada ning inimesi
innustama koeraspordiga tegelema. Kui õnnestub korraldada koolitusi , mis head
kasumit toovad, siis see on lisaboonuseks kuid mitte peaeesmärgiks.
Tagadi platsi ja ruumide kasutamise kokkulepped on nende omanikuga suulised.
Raamatupidaja tõesti väitis et ühingul on ainult üks vara (A-tõke), st.põhivara mis on
ka bilansis. Samuti ütles raamatupidaja et ühingul on inventari nimekiri (inventar on
bilansiväline vara mis ei kuulu teatavasti põhivara hulka ja mida ei näidata bilansis)
kus on väljatoodud kõik olemasolevad asjad mida ühing kasutab ürituste läbiviimisel
ja see nimekiri esitatakse igal aastal revisjonikomisjonile.
Sponsoritega on sõlmitud suulised kokkulepped mis on üritustega seotud.

