Juhatuse koosoleku protokoll nr. 13/2005
08.11.2005 - Tallinn

18:30 – 19:20
Kohal:
Juhatuse liikmed:
Epp Maltis
Janne Vaarja
Toomas Kivisalu
Riina Ruven
Maris Luberg
Anna Luik (18:28)
Juhatuse asendusliikmed:
Eha Kõrve
Indrek Kasela
Külalised:
Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.
LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uute liikmete kinnitamine
Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Kutsikanäituse kokkuvõte
Wahlströmi seminari kokkuvõte
Kasvatajate-koolitajate nõukogu
Muud küsimused

1. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Hillar Peets
Aleksander Kustov
Hääletamine
Poolt - 5
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
1.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:
Hillar Peets
Aleksander Kustov

2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse 13.09.2005 koosoleku protokoll nr. 11/2005
Hääletamine
Poolt - 5
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
2.1 Kinnitada juhatuse 13.09.2005 koosoleku protokoll nr. 11/2005
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse 18.10.2005 koosoleku protokoll nr. 12/2005
Hääletamine
Poolt - 5
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
2.2 Kinnitada juhatuse 18.10.2005 koosoleku protokoll nr. 12/2005

3. Kutsikanäituse kokkuvõte
Kuulati:
Maris Luberg
Vaatamata halvale ilmale õnnestus üritus hästi. Kuna eelmisest ostust oli karikaid alles, jäi seekordne
kutsikanäitus koguni rahaliselt plussi. Näituse auhinnafond oli korralik. Osalejate autode parkimist metsa
alla oleks tulnud piirata ja parkida vaid staadioni parkimisplatsil. Probleem tekkis mudaseks muutunud
ringiga, mis oli vaja keset näitust teise kohta tõsta, aga seda ei saanud ette näha ega ära hoida.

4. Wahlströmi seminari kokkuvõte
Kuulati:
Janne Vaarja
Seminariga võib rahule jääda. Probleemiks oli, et jäljeosas jäi pealtvaatajatel koolitaja jutt, mida põllul
töötavate koerte juures räägiti, kuulmata; samuti oli kuulekuseplats ette valmistamata. Seminarist saadud
rahaline tulu suunata koolitaja soovi kohaselt varrukameeste ettevalmistusele.

5. Kasvatajate-koolitajate nõukogu
Vilve Roosioks ja Heli Vaab on koostanud esialgse nõukogu koosseisu nimekirja. Esimene kogunemine
on planeeritud 25. novembrile. Kogunemised on avatud kõikidele huvilistele, ka neile, kes nõukogu
liikmete nimekirja ei kuulu.
Juhatus tutvus kasvatajate-koolitajate nõukogu esialgse nimekirjaga ja arvab, et kõikidel ESLÜ poolt
soovitatud koolitajatel ja EKL-s registreeritud saksalambakoeri kasvatavate kennelite omanikel on õigus
selles nõukogus osaleda, kui nad on ESLÜ liikmed. Niisiis tuleks nimekirja täiendada.

6. Muud küsimused
Näitused
Tuleb muretseda vastupidavad telgid ja korralik püstol. Janne Vaarja uurib võimalust püstolit SoomestRootsist osta. Probleemiks on, et näitusekohtunikul ei lubata Eestis üle 100 koera päevas hinnata. Tuleb
uurida sellesarnaseid piiranguid teistes maades ja taotleda EKL-lt luba suurema arvu koerte hindamiseks
päevas. Oleks väga hea, kui tulevikus saaks näitustel siiski hakkama vaid üheainsa kohtunikuga.
Kasvataja eetikakoodeks ja põhikiri
Versioone vahetatakse e-maili teel. Eetikakoodeksi koostamisel pidada silmas ka EKL-s väljatöötatavat
kasvatajakohustuste lepingut.
Akteerimine
Kõikide praegu nimekirjas olevate akteerijatega võtta ühendust ja saada kinnitust, kas nad on valmis seda
tegevust jätkama. Samuti püüda akteerijate geograafilist kandepinda suurendada ja täiendada akteerijate
nimekirja. Koostatud nimekiri kinnitada juhatuse poolt ja avalikustada ESLÜ kodulehel ning ajakirjas
Saksa Lambakoer. Korrastada ka akteerimise protseduurireeglid. Õnne-Mare Sagur on neist juba esialgse
versiooni koostanud.
Akteerimisprotokolle pole viimasel ajal regulaarselt ühingusse jõudnud. Töötada välja skeem, kelle kätte
laekuvad protokollid ja millal kantakse üle akteerimistasud. Kodulehel avaldatakse pesakond alles peale
vastava akteerimisprotokolli jõudmist aretustoimkonda ning akteerimistasu laekumist ühingule.
Uue aasta pidu
ESLÜ uue aasta pidu toimub 7. jaanuaril 2006. a. Anna Luik peab läbirääkimisi erinevate võimalike
peokohtadega. Peole kutsutakse ühingu liikmed seekord koos kaaslastega. Peo reklaamid avaldatakse
kodulehel ning ajakirjas Saksa Lambakoer.
Suvelaager
ESLÜ 2006. aasta suvelaager toimub 21.- 23. juulil, toimumiskoht täpsustamisel.
Ajakirja ilmumisgraafik
Ajakiri ilmub 2006. aastal iga kvartali viimasel kuul: märtsis, juunis, septembris, detsembris.

Koosolek lõppes kell 19.20

Epp Maltis
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

