ESLÜ üldkoosolek
Toimumisaeg: 13.04.2019, 15:00 – 16:52
Toimumiskoht: Tagadi
Esindatud 117 liiget, neis 95 volitustega.

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks Maris Luberg, protokollijaks Mare Adermann,
häältelugemiskomisjoni Birgit Paltsmar ja Merike Klement
Hääletamine: Ühehäälselt
Otsus 1: Valida koosoleku juhatajaks Maris Luberg, protokollijaks Mare Adermann,
häältelugemiskomisjoni Birgit Paltsmar ja Merike Klement
Ettepanek: kinnitada koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toimkondade aruanded
Revisjonikomisjoni aruanne
2018 aasta amajandusaruanne ja selle kinnitamine
ESLÜ tiitlivõistluste eeskirjade muudatused
Juhatuse liikme (Agle Oissar) tagasiastumise avaldus
Eelregistreeritud sõnavõtud

Hääletamine: Ühehäälselt
Otsus 2: Kinnitada pakutud päevakord

2. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne
Liikmetelt ettepanekud, et juhatus peaks leidma võimalusi koolituskulude vähendamiseks ja
katmiseks, et koolitustoimkond igaastaselt nii suurt miinust ei tekitaks. Näiteks tõstma
koolitusüritustel osalemise tasu, avama meistrivõistlused kõikides koolitusalades kõikidele
tõugudele, et rohkem osalejaid saada; korraldama tasulisi seminare; mitte maksma korraldajatele
kogu kütusekulu ega kohtuniku saatja toitlustuskulu.
Liikmetel tekkis hulgaliselt detailseid küsimusi koolitustoimkonna kulude kohta. Lepiti kokku, et need
saadetakse ühingu raamatupidamise eest vastutavale Eve Pungasele e-maili teel, millele Eve ka emaili teel vastused saadab.
Selgitus Eve Pungaselt, et raamatupidamises on iga ürituse arvestus liigiti erinev ja seminaride tulukulu ei näidata võistluste ja eksamite tulu-kulu all.

Näitusetoimkonna tegevusaruanne
Küsimusi ei tekkinud ja selgitusi ei vajanud.

Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne
Liikmetelt küsimus: Kuhu on takerdunud eelmisel aastal arutatud kutsikanäituste taastamine?
Selgitus Lea Tõnismäelt: Ei leidunud teemale eestvedajat ega sponsoreid. Kui keegi soovib seda
teemat tulevikus vedada, andku endast märku!

Noorhändlerite ring erinäitusel – on planeeritud 2019 hooajal

Majandustoimkonna tegevusaruanne
Meeli Puusepa selgitus: Kuna ESLÜ on mittetulundusühing, siis ei ole organisatsiooni eesmärk teenida
tulu. Kulusid peab küll silmas pidama, aga summaarselt on hea, kui ollakse nullis.
Koolituse pool on olnud alati kahjumis ja nii see ka jääb. Näituste pool katab koolituse kulusid. Sama
tendents on ka Eesti Kennelliidus.
Liikmete seisukoht: Juhatus ei tohi lubada miinuse tekkimist. Eesmärk peab olema 0 või väike pluss,
et tulevik oleks kindlam.

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2018
Tutvustas Maris Luberg.
Teemaks tuli kodulehel olev kennelite nimekiri, kus on kenneleid, kellel pole aastaid olnud ühtegi
saksa lambakoerte pesakonda. Liikmete ettepanek võtta maha need kennelid, kelle nimele pole 5
aastat Eesti Kennelliidu registris kantud ühtegi saksa lambakoera pesakonda.
Kodulehelt on maha võetud GDPR’ile viidates aretuskontrolli läbinud koerte nimekiri, millest liikmed
puudust tunnevad. Liikmetelt ettepanek, et registreerumisel küsitaks igalt osalejalt, kas tema
andmeid võib antud loetelus avalikult kuvada – siis need, kes on ise nõus olnud, võiks ikkagi
avaldada. Kasvõi ainult koera nimi ja aretuskontrolli kehtimise aeg.

4. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada 2018 majandusaasta aruanne .
Hääletamine: 13 vastu, erapooletuid pole, 104 poolt
Otsus 3: kinnitada 2018 majandusaasta aruanne

5. Eeskirjade muudatusettepanekud
Ettepanek: Muuta ESLÜ tiitlivõistluste eeskirjades igal pool muutunud rahvusvahelised koolitusalade
tähised järgnevalt: IPO-> IGP, FH -> IFH, IPO-FH -> IGP - FH, E -> V (IGP - R)
Hääletamine: Ühehäälselt
Otsus 4: Muuta ESLÜ tiitlivõistluste eeskirjades igal pool muutunud rahvusvahelised koolitusalade
tähised järgnevalt: IPO-> IGP, FH -> IFH, IPO-FH -> IGP - FH, E -> V (IGP - R).
Meeli Puusepp võttis tagasi oma ettepaneku ESLÜ tiitlivõistluste eeskirjade punktitabeli 2 muutusest.
Universaalse saksalambakoera küsimus on laiem teema, milles kokkuleppele jõudmine võib osutuda
keeruliseks. Koosolek arutas teemat ja leidis veel kohti, mis ei tundunud õiglased. Otsustati enne 30.
juunit kutsuda kokku ümarlaud erinevate koolitusalade harrastajatega, et valmistada üldkoosolekule
kinnitamiseks ette punktitabel, mis tundub enamusele õiglane. Teema eestvedajaks ja
organiseerijaks Monika Rusing. Tuge pakuvad ka Meeli Puusepp ja Katrin Mänd.

6. Juhatuse liikme, Agle Oissar, tagasiastumisavaldus
Ettepanek: Rahuldada Agle Oissare tagasiastumisavaldus juhatuse liikme kohalt
Hääletamine: Vastu ei olnud kedagi, 1 erapooletu, 116 poolt
Otsus 5: Rahuldada Agle Oissare tagasiastumisavaldus juhatuse liikme kohalt

7. Sõnavõtud
Eve Pungas: Alates 01.06.2019 on ühingule vaja uut raamatupidajat. On väga vajalik, et
raamatupidaja oleks ühingust seestpoolt ja kursis ESLÜ tegevusega

Protokolli koostas: Mare Adermann
Koosoleku juhataja: Maris Luberg

