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1. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Jelena Miršonova
Hääletamine:
Ühehäälselt

Otsustati:
1.1. Kinnitada ESLÜ liikmeks Jelena Miršonova

2. Fiest Kiefer A pesakonna küsimus
Mischaland’s Joaqin’i ja Fiest Kiefer XX kahel kutsikal kujunes kasvades välja väga tugev
alahambumus. Alalõug on tunduvalt kitsam ja palju lühem. Alumised kihvad ei lõiku, vaid
lähevad kurgulakke. Kutsikaomanik Angela Safarova ja kasvatajad Levašova/Ivanova ei

jõudnud kompensatsioonis kokkuleppele, Safarova palus küsimuse lahendamist ESLÜ
juhatuse koosolekul. (Safarova ostis kutsika sooviga osaleda näitustel).
Koosolekule kutsus juhatus tüliküsimuse mõlemad osapooled. Küsimuse arutelu juures viibis
ka pesakonna teise alahambumusega kutsika omanik Andres Aavik. Kuigi Safarova leidis, et
talle on tahtlikult müüdud praak-kutsikas, oli juhatus seda meelt, et tõenäoliselt kasvatajad ei
riskiks oma kenneli nime määrimisega ja tugev alahambumus polnud müügihetkel
(kuuenädalaselt) tuvastatav. Liiati on üsna raske leida ostjaid, kes juba ostes teataksid nagu
Sarafova, et soovivad näitustel osaleda, seetõttu poleks loogiline, et kasvatajad on antud
juhul ostja usaldust kuritarvitanud. Peale arutelu ja arvamustevahetust leppisid Olga Ivanova
ja Angela Safarova juhatuse soovitusel kokku mõlemat poolt rahuldava, kasvataja poolt
omanikule tagastatava summa. Olga Ivanova lubas Angela Safarova summa üle kanda 2007
juunikuu alguses. Andres Aavik ütles, et saavutab kasvatajatega kokkulepe väljaspool
koosolekut.

3. Muud küsimused
- Valdeku pargis korraldatud kevadised koristustalgud said Nõmme Lehes väga positiivse
tagasiside.
- Haapsalu näitusele ürituse fotograafidele rinnasildid, et ringikorraldajad teaksid, kellel on
õigus ringis sees olla ja kellel mitte.
- Väljapoole Tallinna on vaja uusi pesakondade ülevaatajaid. Tuleb korraldada vastav kursus,
koolitajateks kogenud kasvataja + veterinaar. Võimalusel 2007 sügisel.
- Fred Lantingu seminar – osalemine väga kesine. Tulud katavad napilt seminariruumi kulud.
Osa kuludest katavad toetajad. Lanting ise jäi oma vastuvõtuga väga rahule.
- vajalik oleks aretuskontrolli kohtunike koolitus. Koolitust reklaamida laiemalt: slk
välimikukohtunikud, kasvatajad. Koolituse saab siduda ESLÜ aretuskontrollidega.
- ESLÜ liige jurist Andres Aavik on juhatuse palvel tegelenud Denis Belovi nõudmisega, et
juhatus avalikult vabandaks seoses kohtuasjaga ilmunud teatega. Belovi poolt on ette
kirjutatud vabandustekst. Aavik tegeleb ja hoiab juhatust arengutega kursis.
- ESLÜ liige Ingrid Mahoni esitas ESLÜ juhatusele väljaprindi (Lisa 1) kenneli Assauwe
foorumis avaldatud solvava tekstiga. Tekst kujutab endast ESLÜ liikme Julija Kašnikova
sõnavõttu SLK välimikukohtuniku kohta. Tutvunud väljaprindi tekstiga, leiab juhatus, et
avalikus foorumis avaldatud kirjutis on väga labane ja isikuväärikust solvav. Kašnikova
kutsutakse järgmisele juhatuse koosolekule, et saada temalt selgitusi.
Lisa 1 Väljaprint internetifoorumist

- Vahetada regulaarselt ajakirju Soome SPL-iga.
Koosolek lõppes 19:00
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