Juhatuse koosoleku protokoll nr. 11/2005
13.09.2005 – Tallinn
18:30 – 19:40
Kohal:
Juhatuse liikmed:
Hellar Nirk
Janne Vaarja
Riina Ruven
Toomas Kivisalu
Anna Luik
Epp Maltis
Juhatuse asendusliikmed:
Indrek Kasela
Külalised:
Mare Adermann
Tiia Lall
Denis Belov
Margit Kuusmann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann
LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:
1. Uute liikmete kinnitamine
2. Riho Kivila ja Urve Lageda avalduste käsitlemine
3. Aretustoimkonna töökorraldus
4. 9.08 ESLÜ juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
5. Muud küsimused
1. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Valp, Sirje
Belski, Aleksei
Holst, Indrek
Ojarand, Mari
Piirsalu, Peeter
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
1.1. Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Valp, Sirje
Belski, Aleksei
Holst, Indrek
Ojarand, Mari
Piirsalu, Peeter

2. Riho Kivila ja Urve Lageda avalduste käsitlemine
Kuna juhatuse pädevuses ei ole juhatuse liikmete valimine ega vabastamine, siis tõlgendas
juhatus Urve Lageda ja Riho Kivila avaldusi selliselt, et neil ei ole võimalik juhatuse töös
osaleda. Vastavalt ESLÜ põhikirjale asuvad järgmise üldkoosolekuni nende kohuseid täitma
juhatuse asendusliikmed Õnne-Mare Sagur ja Rene Radala.
Ettepanek:
Rahuldada Riho Kivila avaldus ühingu esimehe kohalt tagasiastumiseks.
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
2.1.Rahuldada Riho Kivila avaldus juhatuse esimehe kohalt tagasiastumiseks

Lisa 2: Riho Kivila avaldus
Ettepanek:
Valida ESLÜ juhatuse esimeheks aseesimees Toomas Kivisalu.
Hääletamine
Poolt - 5
Vastu - 0
Erapooletu - 1
Otsustati:
2.2.Nimetada ESLÜ juhatuse esimeheks senine aseesimees Toomas Kivisalu
Ettepanek:
Valida ESLÜ juhatuse aseesimeheks Hellar Nirk.
Hääletamine
Poolt - 5
Vastu - 0
Erapooletu - 1
Otsustati:
2.3.Nimetada ESLÜ juhatuse aseesimeheks Hellar Nirk

3. Aretustoimkonna töökorraldus
Arvestades Urve Lageda avaldust ja Õnne –Mare Saguri lapsepuhkusel viibimist, liitub
aretustoimkonna töögrupiga Helina Härma, kes abistab paberimajanduses ja korraldab
aretuskontrollide tehnilist poolt. Õnne-Mare Sagur viib ta vajalikuga kurssi ja edaspidi hakkab
tema hoidma korras aretuskontrollide ja akteerimiste dokumente.
Oktoobrikuu aretuskontrolli kuupäev kinnitatakse e-maili teel.
On vaja koostada korrektne nimekiri akteerijatest ja avaldada see kodulehel koos
kontaktidega.

4. 8.09. juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada 09.08.2005 toimunud juhatuse koosoleku protokoll
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu - 0

Erapooletuid - 0
Otsustati:
4.1. Kinnitada 09.08.2005 toimunud ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll

6. Muud küsimused
Ikka veel on Astrid Lundava poolt allkirjastamata ESLÜ viimase üldkoosoleku protokoll
( erimeelsused sõnastuse keelelises korrektsuses ) ja seetõttu saatmata Kennelliitu, et
vastuvõetud nõue emaste aretuskontrollile ka Kennelliidu Volikogus kinnitatud saaks ning
seega 2006.aastast kehtima hakkaks. Kuni protokolli sõnastuses kokkuleppele ei jõuta, teha
protokollist väljavõte aretusnõuete täiendusi puudutavast otsusest ja esitada see EKL
sügisesele volikogule kinnitamiseks.
Kuulati:
Tiia Lall
Et saada mittetulundusühinguna tulumaksusoodustust, peab sellekohase avalduse tegema
Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 1. novembriks. Samas on aga teada, et maksuvabastuse
saamiseks peaks olema põhikirjas tegevuse lõpetamise kohta sees, et ühingu vara ei anta
mitte liikmetele, vaid teisele samaväärsele ühingule. Seda ESLÜ põhikirjas pole. Ka nõutakse
siis mitmeid täpsustavaid aruandeid ja dokumente eelmise majandusaasta kohta, mida meil
samuti esitada pole, kuna eelmine juhatus pole neid üle andnud.
Kuulati:
Epp Maltis
Kennelliidu andmeil taotleb Kennelliidus registreerimist Kesk-Eesti Saksa Lambakoerte Ühing
Maximus. Kaks Saksa Lambakoerte Ühingut Eestis oleks väga segadusttekitav. Lähemal
uurimisel asutajaliikmelt (Rene Tammelt)selgus, et tegu on siiski EKL näpuveaga ja nimes ei
esine sõna „ühing“, vaid sõna „klubi“.
Igaks juhuks peaks keegi ESLÜ juhatusest neljapäevasel Kennelliidu koosolekul kohal
olema.
Kokkuleppel Soome saksa lambakoerte Ühingu ajakirja peatoimetaja Anne Kurki’ga saab
teoks ESLÜ ja SPL ajakirjade ja peaerinäituste kuulutuste vahetamine.
Avalike suhete toimkond võtab enda peale täpsemad kokkulepped.
Kuulati:
Hellar Nirk
Ajakirja tiraaži on vaja veelgi suurendada, ( senine 400 eks), sest liikmeskond on
viimase poole aastaga väga palju kasvanud ning viimati said ajakirjad täiesti otsa!
Kuulati:
Denis Belov

WUSV-i pea-erinäitusel Saksamaal toimus konverents, kus kõik liikmesriigid olid
esindatud.

Räägiti düsplaasiaprobleemist ja vajadusest pildistada puusi kahe eri nurga alt.Üks
pilt ei anna alati täit selgust.

Üldkoosolek pikendas SV juhatuse volitusi aastaks.

Näitusekohtunike seminaril räägiti, et näitustel peaks enam hindama ka koerte
iseloomu ja varrukatööd.

FCI ja WUSV on koostanud lepingu projekti, milles nad teineteist võrdsetena
tunnustavad. Allkirjastamine peaks toimuma aasta lõpus.

2008. aasta WUSV'i MM-i toimumiskoht on ootamatult osutunud lahtiseks. Seda
tahetakse anda korraldada riigile, kus MM võistlusi pole veel olnud. WUSV ootab
avaldusi sooviga selle võistluse korraldamiseks .Eestile oleks see suurepärane
võimalus, mida ei pruugi niipea taas avaneda. Selline sündmus edendaks oluliselt
koerte koolitust Eestis ja tutvustaks meie riiki üle maailma. See poleks lihtne
ülesanne, aga mitte ka võimatu. Kindlasti oleks meil võimalik abi saada Soomest ja
mujaltki.
Juhatus võttis nimetatud teema teadmiseks, üldine arvamus oli esialgu, et sellises mastaabis
ürituse läbiviimiseks vajataks kindlasti professionaalseid abijõude.

Kuid arvestades kasutegurit, mida Eesti koerasport ja kogu Eesti seeläbi saaks, kaalub
juhatus tõsiselt vastava avalduse tegemist WUSVile.

Koosolek lõppes kell 19.40
Epp Maltis
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

