Juhatuse koosoleku protokoll nr. 14/2005
13.12.2005 - Tallinn

18:30 – 19:40
Kohal:
Juhatuse liikmed:
Epp Maltis
Janne Vaarja
Riina Ruven
Maris Luberg
Anna Luik
Toomas Kivisalu (telefonil)
Juhatuse asendusliikmed:
Eha Kõrve
Indrek Kasela
Külalised:
Mare Adermann
Tiia Lall
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.
LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uute liikmete kinnitamine
Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2006. aasta aretuskontrollide graafik
Pesakondade akteerimise kord
Pesakondade reklaamimine ESLÜ kodulehel
Uue aasta peo korraldus
Muud küsimused

1. Uute liikmete kinnitamine
Ühtegi uut liiget kinnitada pole. Üks avaldus küll tehti, kuid liikmemaksu ei tasutud.

2. 08.11 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse 08.11.2005 koosoleku protokoll nr. 13/2005
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
2.1 Kinnitada juhatuse 08.11.2005 koosoleku protokoll nr. 13/2005.

3. 2006. aasta aretuskontrollide graafik
Aretustoimkonna poolt ettevalmistatud plaaniline graafik kiideti juhatuse poolt heaks. Graafik on siiski
orienteeruv ja iga aretuskontroll kinnitatakse eraldi.

4. Pesakondade akteerimise kord
Aretustoimkonna poolt on ette valmistatud pesakondade akteerimise korda täpsustavad
täiendusettepanekud. Kuna aga aretustoimkonna esindajatest kedagi kohal polnud, siis ettepanekuid
hääletama ei hakatud.
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse kontaktisikuks pesakondade akteerimisega seotud küsimustes Vilve Roosioks.
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
4.1 Kinnitada juhatuse kontaktisikuks pesakondade akteerimisega seotud küsimustes
Vilve Roosioks.
Pesakonna akteerimise tasu oleks aretustoimkonna ettepaneku kohaselt edaspidi kõikide pesakondade
puhul sama, sõltumata kutsikate arvust.
Ettepanek:
Kinnitada pesakonna akteerimise tasuks 200 krooni.
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
5.1 Kinnitada pesakondade akteerimise tasuks 200 krooni.

5. Pesakondade reklaamimine ESLÜ kodulehel
Kõik aretuskontrolli läbinud isased koos piltide ja kirjeldustega võiks panna kodulehele tasuta. Tasu tuleks
kehtestada, kui keegi soovib mujalt sissetoodud aretusisast reklaamida. Kui keegi soovib oma koera
tasuliselt teistest enam esile tõsta, saab ta reklaami kodulehe parempoolsele bannerile.
Planeeritava pesakonna reklaamimise tasu kodulehel võiks olla 200 krooni/kuu

6. Uue aasta peo korraldus
Arutati ajakava ja autasustamisi.

7. Muud küsimused
Vilve Ala-Paali soovitamine koolitajana

Ettepanek:
Lisada ESLÜ poolt soovitatud koolitate nimekirja Vilve Ala-Paal, vastavalt tema avaldusele.
Hääletamine
Poolt - 6
Vastu – 0
Erapooletu - 0
Otsustati:
7.1 Lisada Vilve Ala-Paal ESLÜ poolt soovitatud koolitajate nimekirja.
LISA 2: Vilve Ala-Paali avaldus ESLÜ juhatusele

Kasvataja eetikakoodeks ja põhikiri
Komisjon palus suure töökoormuse tõttu ettepanekute esitamiseks pikendust jaanuari lõpuni. Juhatus
andis nõusoleku.
ESLÜ üldkoosolek
Esialgsel hinnangul sobiks üldkoosoleku ajaks 21. märts 2006.
Koostöö loomaarstidega
Et kontrollida keisrilõikega poeginud emaste järgmiste pesakondade saamist, teha loomaarstidele
pöördumine, milles paluda neilt info edastamist tõuühingule, kui nad teevad registreeritud koerale
keisrilõike.

Koosolek lõppes kell 19.40

Epp Maltis
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

