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1. 21.11.06 koosoleku protokolli kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll 21. novembrist 2006
Hääletamine:
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
1.1 Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr. 22/21.11.2006

2. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Olga Valter
Heidi Nurmela
Krista Annuk
Kadri Kukk
Hääletamine:
Poolt 6

Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Olga Valter
Heidi Nurmela
Krista Annuk
Kadri Kukk

3. D. Belovi kompromissettepanek kohtuasjas ESLÜ vastu
D.Belovi esitas ESLÜ vastu hagi, milles soovib ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku otsuste õigustühiseks
kuulutamist.
Arutelu: protokollijale esitatud kirjalikult ettevalmistatud tekst.
01.12.2006 on D. Belov on oma juriidilise esindaja kaudu esitanud ESLÜle kompromissettepaneku.
Kompromissettepanek näeb ette, et ESLÜ tunnistab ilma kohtumenetluseta kehtetuks 2006.a.
üldkoosoleku otsused ja kutsub hiljemalt 06.01.2007 kokku üldkoosoleku sama päevakorraga,
nagu 2006.a. üldkoosolek.
Kompromissettepanek näeb ette, et kui ESLÜ hiljemalt nimetatud kuupäevaks üldkoosolekut
kokku ei kutsu või rikub kokkukutsumisel või otsuste vastuvõtmisel seadusi, maksab ESLÜ D.
Belovile leppetrahvina 100.000.- EEK.
ESLÜ juhatusele ja juriidilisele esindajale jääb arusaamatuks, milles seisneb kompromiss, sest:
* Juhul, kui ESLÜ võidab kohtuvaidluse, kannavad kohtukulud (sh õigusabikulud) hagejad.
* Juhul, kui ESLÜ kaotab kohtuvaidluse, tuleb ESLÜ-l
- kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek
- kanda kohtukulud (sh õigusabikulud)
* Juhul, kui ESLÜ võtab vastu D.Belovi kompromissettepaneku, tuleb ESLÜ-l
- kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek
- kanda kohtukulud (sh õigusabikulud)
- maksta D. Belovile 100.000.- EEKi leppetrahvina juhul, kui üldkoosoleku käigus tekkib või
tekitatakse väiksemgi juriidiline eksimus..
ESLÜ juhatusele ja juriidilisele esindajale jääb arusaamatuks, milles seisneb kompromiss ja millistele
kaalutlustele tuginedes või mida aluseks võttes määras D. Belov leppetrahviks sellise summa,
100.000.- EEKi, teades ESLÜ liikmena väga hästi, et ühingu „rahakott” koosneb põhiliselt ühingu
liikmete liikmemaksudest.
Kerkib küsimus, millised on D.Belovi motiivid seoses kohtuasja ja kompromissettepanekuga.
ESLÜ juhatus ja juriidiline esindaja on arvamusel, et D.Belovi ettepanek ei ole käsitletav
kompromissina ja loevad kompromissettepaneku otseselt ESLÜ huve kahjustavaks.

4. ESLÜ 2003-2005.a majandusdokumentide audit
Arutelu: protokollijale esitatud kirjalikult ettevalmistatud tekst.
Audiitorkontrolli teostab audiitorbüroo A. Kangust ja Partnerid.
Audiitorbüroo teatel on ESLÜ 2005. aasta raamatupidamise ja muud dokumendid auditeerimiseks
piisavalt informatiivsed ja täielikud. 2005. aastal valiti ESLÜle täies koosseisus uus juhatus.
2003. ja 2004.aastat ei ole võimalik auditeerida, kuna esitatud raamatupidamise ja muud dokumendid
ei ole piisavalt informatiivsed ja täielikud.

2003-2004 aastal korraldas ESLÜ raamatupidamist eelmise juhatuse esinaine A. Lundava, kes on
keeldunud andmast audiitorbüroole selgitusi nimetatud aastate dokumentatsiooni (nii olemasoleva kui
puuduva) kohta.
A. Lundava esitas 2006.a. juulis Harju Maakohtule hagi ESLÜ vastu, milles soovib ESLÜ 2006.a.
üldkoosoleku otsuste õigustühiseks kuulutamist. Nimetatud üldkoosoleku olulisemaid otsuseid oli
auditeerida ESLÜ 2003, 2004 ja 2005.aasta majandustegevus.
Audiitorkontrolli tulemused avaldatakse ESLÜ kodulehel ja ajakirjas Saksa Lambakoer 1/2007 ning
esitatakse ESLÜ 2007.aasta üldkoosolekule.

5. ESLÜ majandusdokumendid 1999-2002

Arutelu: protokollijale esitatud kirjalikult ettevalmistatud tekst.
Vastavalt MTÜ ja RMP seadustele on MTÜ ESLÜ kohustatud raamatupidamisdokumente säilitama 7
aastat. Samuti kohustatud säilitama juhatuse koosolekute protokolle, lepinguid ja teisi
majandusdokumente.
ESLÜ eelmise juhatuse esinaine A. Lundava on vaatamata ESLÜd esindava advokaadibüroo
nõudmisele keeldunud ESLÜ 1999-2002 majandusdokumente üle andmast.

6. Infotoimkonna aruanne
- Fred Lantingu seminarist: hr. Lanting saabub Eestisse 03.mail ja lahkub 09.mail. Hindab kutsika-ja
veteraniklasse ESLÜ peaerinäitusel ja annab 08.-09.mail seminari. Seminarikava, hinnad jne.
avaldatakse ajakirjas ja kodulehel. Seminari reklaamida ka laiemalt kui tõuühingusiseselt.
- ESLÜ Põhikiri on esmakordselt tõlgitud ka vene keelde. Üleval kodulehel. Samuti on üleval vene-ja
ingl. k. näituseinfo; muukeelne info täieneb pidevalt, abiks mitmed ühiskondlikus korras tõlkijad, ESLÜ
liikmed.
- HD uuringud ja tõuühingute HD teemaline ümarlaud.
EKL poolt HD uuringuid teostanud ja hinnanguid andnud dr. Pihkva ei omanud selleks nõutavat
kvalifikatsiooni. ESLÜ on pidanud ettevalmistavaid läbirääkimisi teiste tõuühingute ja Eesti
Väikeloomaarstide Seltsiga, 2007.aasta alguses kavatsetakse korraldada HD ümarlaud EKL
usaldusarstide kaasistumisel. Eestis pildistab ja annad HD ja ED piltidele hinnangud üks ja sama arst
– mujal Euroopas sellist praktikat pole.
Plaanis on laiendada pildistavate kliinikute ja hindajate arvu. Läbi on räägitud EKL teadusnõukogu
liikme dr. Marti Lasniga. Vajalikud vastavad koolitused jne. See ongi põhiteema, mida HD ümarlauas
arutada.
- Märgistajate nimekiri muudetud EKL lehel.
Kui aasta alguses oli EKL kodulehel märgistajate nimekiri, mis ei vastanud seadusele, siis nüüd on
see muudetud. Tätoveerida ja kiipida tohivad ainult litsenseeritud vet.arstid.
- Suri SV kohtunik Peter Messler – SV-le saadetud kaastundeavaldus

7. Aretustoimkonna aruanne:

Probleem kasvataja Jaanika Aruaasa pesakonnaga (kennel Blackest) – Fest Kiefer Hasper-Kronis
Margo (pesakond sünd. 30.06.2006)
Kutsikaomanik pöördunud juhatuse poole, kuna pole saanud tõutunnistust.
Fest Kiefer Hasperi omanikule D. Belovile tehtud järelepärimine, tema sõnul kasvataja Aruaas oma
kohustused nüüdseks (hilinemisega) täitnud ja võimalik tõutunnistused väljastada.
EKLile tehtud järelepärimine – tõutunnistused tänaseks pesakonnale väljastatud. Tõutunnistused ostis
välja mitte kasvataja Aruaas, vaid üks kutsikaomanikke.
Vt. ka protokoll 21.11.07, seal samas ka kutsikaomaniku kiri.
- Koostamisel 2007 aretuskontrollide orienteeruv graafik. Helina Härma aretustoimkonna töögrupist
räägib läbi kohtunikega, millised ajad neile sobiksid. Plaanis (lisaks erinäitustele) vähemalt üks kord
2007.a. jooksul kasutada lisaks väliskohtunikku (Soomest).
- Aretuskontrollide laiendatud tulemused (kirjeldused + pildid) on kavas panna kodulehele 2007.a.
esimestel kuudel.

8. Uue aasta pidu
Arutati korralduslikke küsimusi.
Koosolek lõppes kell 20.50
Koosoleku juhataja Tooma Kivisalu
Protokollija Epp Maltis

