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1. 12. detsember 2006 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll 12. detsembrist 2006
Hääletamine:
Poolt 5
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
1.1. Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr. 24/12.12.2006

2. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Erik Köster
Eda Vester
Marika Kivilo
Kai Kumar
Ülle Rauk
Kaia Talvik

Imre Reinthal
Hääletamine:
Poolt 5
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
2.1. Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Erik Köster
Eda Vester
Marika Kivilo
Kai Kumar
Ülle Rauk
Kaia Talvik
Imre Reinthal
Juhatusele on laekunud Erika Kassi avaldus tema liikmelisuse lõpetamiseks.
Ettepanek:
Rahuldada Erika Kassi avaldus.
Hääletamine:
Poolt 5
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
2.2. Rahuldada Erika Kassi avaldus ja arvata ta ESLÜ liikmete nimekirjas välja.
LISA 2: Erika Kassi avaldus.

3. Kohtuasi Lundava ja Belov vs. ESLÜ
Arutelu: (kirjalikult ettevalmistatud tekst esitatud protokollijale)
ESLÜ lükkas tagasi D. Belovi poolt detsembris esitatud kompromissettepaneku, mis nägi
leppetrahvina ette 100.000.-EEK, kuna kompromissettepanek kahjustas otseselt ESLÜ huve.
Vt. juhatuse koosoleku protokoll 19.12.2006
D. Belov esitas detsembris kohtule hagi täpsustuse.
D. Belovi juriidilise esindaja poolt koostatud täpsustuses on leitud 2006.aasta üldkoosoleku puhul
formaaljuriidiline rikkumine – 25.04.2006 (kvoorumit ei kogunenud) ja 04.05.2006 üldkoosolekute
vahel oli 9, mitte 10 päeva. Seda formaaljuriidilist rikkumist polnud märgitud Belovi algses
hagiavalduses (juulikuus).
ESLÜ juhatus märgib, et 04.mai üldkoosolek oli välja kuulutaud 25.04. üldkoosolekuga lähtuvalt
ühingu huvidest. 05.mail toimus ESLÜ peaerinäituse raames aretuskontroll.
ESLÜ Põhikiri nägi ette korduskoosolekut „10 päeva pärast”
Seoses maikuu erinäituse ja 05. mai aretuskontrolliga korraldati üldkoosolek 04.mail.
Mitte ükski ESLÜ liige, k.a. hageja Belov, ei juhtinud asjaolule, et koosolekute vahe 9 päeva,
tähelepanu ei enne ega pärast koosolekut. Seda tegi hageja Belov alles 2006.aasta detsembris, kui
ta oma hagi täpsustas.
ESLÜ juhatus märgib, et kui korduskoosolek oleks korraldatud erinäituse järgsetel kuupäevadel, oleks
toimunud sarnane formaaljuriidiline rikkumine – koosolek oleks toimunud sel juhul hiljem kui põhikiri
ette näeb.
Lisaks väidab Belov oma hagi täpsustuses kohtule, et üldkoosoleku päevakorda polnud ette teatatud.

Väide on alusetu, koosoleku päevakord avaldati ESLÜ ajakirjas ja kodulehel.
Samuti, et tal ei jäänud piisavalt aega 25.04 ja 04.05 koosolekute vahel dokumentidega tutvumiseks.
Väide on alusetu: ESLÜ põhikirja järgi viidi korduskoosolek läbi sama päevakorraga (järelikult ka
dokumendid samad). Hoolas ühingu liige oleks pidanud juba 25.04 ndaks kõikide dokumentidega
tutvuma, kuigi kvoorumit kokku ei tulnud ja koosolek lükkus edasi.
ESLÜ juhatus leiab, et hageja Belov (omamata seoses 2006.a. üldkoosoleku otsustega mingit
subjektiivset huvi) takistab teadlikult ESLÜ tööd ja tekitab moraalset ja materiaalset kahju nii ühingule
kui ka juhatuse liikmetele, kes kuude kaupa on pidanud kohtuasjaga tegelema.
ESLÜ juriidiline esindaja on koostanud kirjaliku vastuse D. Belovi poolt esitatud hagi täpsustusele,
milles lükkab ümber hageja poolt kohtule esitatud eksitavad väited ja põhjendab, miks 2006.aasta
üldkoosolek toimus 04, mitte 05.mail. (ESLÜ erinäitus, aretuskontroll – ühingu huvid) Kohtuistung
toimub 10. jaanuaril.
LISAD: Juhatuse koosolekute protokollide lisad, mis puudutavad kõnesolevat
kohtuasja, ei kuulukohtumenetluse käigus avalikustamisele ja protokollidega
liitmisele. Lisad liidetakse protokollidega peale lõplikku kohtulahendit.

3. ESLÜ majandusdokumentide audit

Arutelu: 2005. majandusdokumendid (ESLÜ uue juhatuse esimene tööaasta) on
auditeerimiseks piisavad, juhatus käis audiitorbüroos selgitusi andmas tekkinud küsimuste
kohta.
2003-2004.aastat pole võimalik dokumentide puudulikkuse tõttu auditeerida.
2004 aasta kohta on dokumendid ebatäielikud.
2003 aasta kohta sisuliselt majandusdokumentatsioon puudub.
2003-2004 olemasolevate ja puuduvate dokumentide kohta on ESLÜ raamatupidamist korraldanud A.
Lundava keeldunud audiitorile selgitusi andmast.
Audiitori järeldusotsust ja kirja ESLÜ liikmetele oodatakse lähiajal.

4. Küsimused olukorrast kennelites
Arutelu:
ESLÜ juhatuse liikmetele on tulnud suulisi kaebusi paari ESLÜ liikmest kasvataja kohta seoses koerte
ja kutsikate kehvade pidamistingimustega. Ametliku seisukoha võtmiseks vajab juhatus siiski kirjalikult
esitatud pöördumist. Samas, kui esineb korduvaid teateid selle kohta, et ESLÜ liikmest kasvataja ei
taga oma koerte heaolu või ei huvitu oma kasvandike käekäigust, tuleks loomade heaolu
lõppkokkuvõttes lugeda bürokraatiast tähtsamaks ja leida mingi lahendus nende olukorra
parandamiseks.
ESLÜ kodulehel on juba pikemat aega Unerschrocken Monti’le uue kodu otsimise kuulutus.
Infotoimkond kontakteerub hoiukoduga, et uurida, mis seisus asi on.

5. Näitusehooaeg 2008
Kuulati: Maris Luberg
2008. aasta ESLÜ pea-erinäitus on plaanis korraldada Haapsalus. Staadion ja võimalused on seal
head. Kohtunikud veel paigas pole, näitusetoimkond tegeleb.

Augustinäitusele 2008 leitakse kohtunik Põhjamaadest.
Juttu on olnud sellest, kas erinäituse korraldamise koht peab olema tingimata Tallinn.
Statistikat:
2006.a pea-erinäitus Tallinnas - osales 206 koera, kellest 33 omaniku aadressiks oli Tallinn.
2006.a erinäitus Haapsalus - osales 122 koera, kellest 22 omaniku aadressiks oli Tallinn.

4. Muud küsimused
- ESLÜ uus aadress ja põhikiri ikka veel registreerimata äriregistris. Asi on lubamatult veninud.
Majandustoimkond tegeleb.
- Järgmisesse ajakirja üldkoosoleku päevakord ja muu vajalik üldkoosolekuks.
- USA kasvataja, koolitaja, välimikukohtuniku Fred Lantingu seminariks ettevalmistustööd käivad.
Seminar kahepäevane, peale ESLÜ erinäitust, teemaks SLK liigeseprobleemid (HD, ED jm) Täpsem
seminari-info ajakirjas 1/2007 ja jooksvalt kodulehel. Fred Lantingu artikleid tõlgitakse ja avaldatakse
ajakirjas ja kodulehel (ettevalmistav materjal seminariks).
- USA koolitajalt ja koerasportlaselt Dean Calderonilt saadud põhimõtteline nõusolek anda Eestis
koolitusseminar 2007.a. suvel. Calderon oli 2004-2006.aastal USA meeskonna kapten WUSVi MMil.
Alustatakse seminari ettevalmistustöödega. Seminari-info ESLÜ ajakirjas 1/2007 ja 2/2007 ja jooksvalt
kodulehel.
- ESLÜ Uue Aasta Peo korraldus
Toimkonnad arutasid peo korralduslikke küsimusi, autasustamist, abiliste tänamist jne. Ajakava on
täpsustamisel.

Koosolek lõppes kell 19.35
Koosoleku juhataja Epp Maltis

Protokollija Mare Adermann

