Juhatuse koosolek nr. 9/2007
11.09.07, Tallinn
18.00 – 20:15
Kohal:
Juhatuse liikmed:
Epp Maltis
Janne Vaarja
Urve Lageda
Riina Ruven
Anna Luik
Asendusliikmed:
Andrus Räämet
Eha Kõrve
Külalised:
Mare Adermann
Maris Luberg
Alfitina Petrova

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis ja protokollijaks Mare Adermann

Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uute liikmete kinnitamine
Juhatuse augusti koosoleku protokolli kinnitamine
Janne Vaarja avaldus juhatuse tööst kõrvalejäämiseks
2008 võistluste plaan
ESLÜ esindatus Bratislavas WUSV’i MM-il
Muud küsimused

1. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Melles Ene
Laugen Marju-Riina
Milk Mare
King Evely
Sims Evelin
Rohtla Kairi
Grudina Diana
Pai Kristi
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1.1. Kinnitada ESLÜ liikmeteks
Melles Ene
Laugen Marju-Riina
Milk Mare
King Evely

Sims Evelin
Rohtla Kairi
Grudina Diana
Pai Kristi

2. 14.08. 2007 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.8 14.08.2007
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
2.1. Kinnitada ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll 14.08.2007 nr.8/2007

3. Janne Vaarja avaldus oma töö peatamisest juhatuses
Janne Vaarja esitas soovi oma tegevuse peatamiseks juhatuses ja andis avalduse juhatusest
tagasiastumiseks (Avaldus 2008. aasta üldkoosolekule). Põhjuseks vajadus puhata ja jõuvarusid
taastada.
Arutelu: ESLÜ põhikiri : punkt 5.1.2 Kui juhatuse liige kirjaliku avalduse alusel ei saa või ei soovi
jätkata temale pandud kohustuste täitmist, määrab juhatus tema asemele üldkoosoleku poolt
kinnitatud asendusliikme, kelle volitused juhatuse liikmena kestavad järgmise üldkoosolekuni.
Janne Vaarjat asendab juhatuses kuni 2008.aasta üldkoosolekuni asendusliikme Rene Radala.
Lisaks kaasatakse koolitustoimkonna töögruppi kogenud koolitaja Alfitina Petrova.
Ettepanek: kinnitada juhatuse liikme volitustesse Rene Radala.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.1. Kinnitada juhatuse liikme volitustesse Rene Radala
Ettepanek: Kinnitada koolitustoimkonna töögruppi Aliftina Petrova.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.2. Kinnitada koolitustoimkonna töögruppi Aliftina Petrova

4. 2008. a. võistluste plaan
Juhatus pani paika ESLÜ 2008.aasta võistluste ajakava. Ajakava koostades on võetud arvesse hetkel
teadaolevaid teiste klubide ja ühingute olulisemaid üritusi, et ei oleks kattuvust.
Ettepanek ESLÜ võistluste graafik 2008:
IPO/VPG 3.-4. mai

KK 24.mai
FH 25. mai
KK MV 16. august
IPO/VPG MV 29.-31. august
PJKMV 20.-21. september
FH MV 18.-19. oktoober
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
4.1. Kinnitada ESLÜ 2008 a võistluste graafik:
IPO/VPG 3.-4. mai
KK 24.mai
FH 25. mai
KK MV 16. august
IPO/VPG MV 29.-31. august
PJKMV 20.-21. september
FH MV 18.-19. oktoober

5. ESLÜ esindatus WUSV-i MM-il Bratislavas
Teatavasti 2007.aastal Eesti koerasportlased MMile ei kvalifitseerunud. (kvalifitseeruda sai kahel
võistlusel, nõutav iga osasooritus vähemalt hindele „G”; kogu võistluse punktisumma vähemalt 255
punkti; TSB „a”)
Bratislavas on WUSV-i MM-il liikmesorganisatsioonide ametlik esindatus (külaliskaartide arv) piiratud.
Iga WUSVi liikmesorganisatsioon saab ühe külaliskaardi (esimees või tema esindaja) ja ühe
pressikaardi. Peakohtuniku korralduslik nõue on, et pressi jaoks (fotograafidele) on eraldatud kindel
tsoon tribüünidel.
Ettepanek:
ESLÜ juhatust esindab 2008 WUSV MMil Epp Maltis. Pressikaart infotoimkonna töögrupi liikmele
Helve Kärole.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
5.1. ESLÜ juhatust esindab 2008 WUSV MMil Epp Maltis. Pressikaart
infotoimkonna töögrupi liikmele Helve Kärole.

6. Muud küsimused
Tatjana Tšernjakova 2006 karikad.
Kuulati: Epp Maltis
Tatjana Tšernjakova esitas mulle kui juhatuse liikmele küsimuse, miks ta pole kätte saanud oma
„ESLÜ aasta parimate” karikaid.
Tatjana Tšernjakova teatas kirjalikult juba 2006.aasta lõpul, et ei soovi kandideerida aasta parima
arvestuses. Juhatus vastas kirjalikult, et ESLÜ punktiarvestusse lähevad automaatselt tulemused, mis
saavutatakse ESLÜ võistlustel.
Arutelu: T. Tšernjakova ei viibinud Uue Aasta peol, kus karikaid jagati. Ka ei volitanud ta kedagi
karikaid vastu võtma. Samuti ei pärinud ta 8 kuu jooksul karikate järgi ega tulnud või saatnud kedagi
karikaid kätte saama ESLÜ klubiruumidesse (avatud kord nädalas teisipäeviti).

Klubisse seisma jäänud karikad tagastati augustis 2007 Gravex’isse; seda tehakse kokkuleppel
firmaga kõikide karikatega, mis kasutusse ei lähe.

Ajakiri
Kuulati: Maris Luberg, Epp Maltis
Ajakirja koostamisse on hädasti vaja uusi abilisi, kes oskavad hoida kinni tähtaegadest. Kindlasti peab
kodulehele panema info, kas ja millal ilmub ajakiri, sest inimesed ootavad ja uued liikmed arvavad, et
nende liikmelisusega on probleem, et nad ajakirja pole saanud.

ESLÜ MV koduleht
Kuulati: Janne Vaarja
Koolitustoimkond kavatses avada ESLÜ Meistrivõistlustele eraldi kodulehe, lisaks ESLÜ kodulehele.
Hea ideena alanud üritus ei saanud lõpuni teoks, kuigi algust tehti. ESLÜ kodulehte majutaval
SpinTEK-il tuleb paluda MV koduleht sulgeda, kuna see pole kasutuses (et poleks asjatut
serverimajutuse kulu). Koopia säilitatakse, nii et tehtud töö kaotsi ei lähe ja saab kasutada tuleva
aastal, kui leitakse tööjõudu, kes MV kodulehte valmistama hakkab.

Sügisene kutsikanäitus
Sügisene kutsikanäitus saab toimuma novembri teises pooles. Kuupäev täpsustatakse. Ilmselt samas
maneež is kus kevadine. Kutsuda kohtunikuks Heli Pärnpuu.

Varrukameeste turvalisuse tagamisest ESLÜ üritustel
Kuulati: Maris Lugerg
Probleem – kuidas kaitsta varrukamehi ja tagada neile turvalisuse töötamisel ESLÜ üritustel. Kui koer
on varrukameest hammustanud mujalt kui varrukast, tuleks kaaluda sellele koerale ESLÜ üritustel
osalemise keelu kehtestamist mingiks kindlaks ajaks, kuni kooltuses jõutakse nii kaugele, et koer allub
peremehele. Tähtajalise osaluskeelu aluseks on ilmselt vaja avaldust varrukamehelt koos kohtuniku
kinnitusega, et selline intsident toimus. Varrukakatse eeskirjad näevad ette, et koer ei tohi
hammustada VM mujalt kui varrukast, vastasel juhul ta diskvalifitseeritakse. Mõningad kohtunikud on
säärastele juhtumitele sõrmede vaadanud.

Koosolek lõppes 20:15
________________________
Epp Maltis
Koosoleku juhataja

______________________
Mare Adermann
Protokollija

