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1. Uue aasta pidu
AL: korralamine sujub, sel aastal vähem osalejaid. Vaja autasustajad kokku leppida. Monika
Rusingule eraldi tänukiri/meene vabatahtliku töö eest, mille eest sai vabariigi presidendi poolt
autasustatud.
Kodulehele ajakava täpsustused. Bänd olemas.

2. Ajakiri
AL: Epp Maltis pole hetkel kättesaadav. Ajakirja 2 esimest nr. FTP serveris, ootavad
trükkiminekut
UL: Ajakiri 208 ära unustada. Pikendada liikmemaksu järgmisesse aastasse ajakirja hinna võrra.
EP: ajakirja tiraaž 500 tk, trükkihind 7000 eek, ühe nr. hind 14 eek, siit aasta hind 60 eek. Kes
enam liige ei ole, sellele raha tagasi maksta. Kes ainult ajakirja on tellinud (liige ei ole) sellele kas
tagasi maksta või jääb ettemaksuks. Soovijad saavad raha tagasi, kontakteeruvad Evega.
Hääletamine
Ühehäälselt
2.1 Ostus:
Ajakirja tagastatav aasta hind 60 krooni. Neile, kelle liikmelisus lõppes 2008. aastal,
makstakse raha tagasi. Liikmetele ja ainult ajakirja tellijatele tagastatakse raha soovi
korral. Kui raha tagasi ei soovi, võib liikmelisust pikendada või jääda ajakirja ettemaksuks.
Otsus avaldada kodulehel.
VV: Mis saab edasi 2009 a
Iga toimkond peaks materjalid koguma. Arutelu erinevate variantide vahel. Vaja uut toimetajat.
UL: vaja liikuda edasi, ei saa enam Eppu järel odata.
AL: panen EM-le meili 12.01., et vaja tema käest saada ajakirja makett ja tema käes olevad
tõlgitud ja toimetatud materjalid.
ML: vaja juhatuse otsust, et EM vabastada ajakirja toimetaja kohalt.
UL: küsida esialgu abi Vilvelt, Ülle Üksikult.

MA: e-mailinud Vera Novaya, kes pakkunud abi ajakirja tegemisel. Uurin temalt, mis tingimustel
nõus abistama.
Üldine arvamus: Eppu teemale kriips alla
MK: suhtleb ajakirjandustudengitega, äkki keegi soovib praktiseerida.

3. Kutsikanäitus ja AK märtsis
AL: et ka AK teha, meilisin Erkki Läikega, veel pole vastust saanud, kuna aastahetus ja puhkuste
aeg, saadan kordusmeili, helistan.
Koht olemas, Ruila maneež , vaja orient. ajakava, et lõplikult kokku leppida.
VV: kui lumi maas ja õues ei saa varrukat teha?
AL: maneež piisavalt suur, siis saab sees teha.
UL: mis saab Haranduse näitusel?
Vastakad arvamused, üldine seisukoht, et siiski peaks AK seal toimuma, aga palju probleeme.

4. Peaerinäitus
AL: vaja leida koht. Tabasalu ei soovi koeranäitust.
Arutelu erinevate kohtade vahel, Aegviidu, Aruküla.
UL: pea-erinäitus peaks toimuma ajal kui koerad karvas. Näiteks august ja mai ümber vahetada.
See mõte meeldib enamusele, vaja teemat edasi arutada, ka üldkoosolekul jutuks võtta.

5. Uued liikmed
Ei saanud Helve käest veel nimekirja, lükkub järgmisesse koosolekusse.

6. Jaanuari AK
- hetkel registreeritud 4 koera, toimub.

7. Üldkoosoleku plaan
EP: plaanida üldkoosolek 21.03.09, siis jõuab aastaaruande valmis jaan. lõpuks umbes ja
revisjonil piisavalt veel aega ka ülevaatuseks.
Hääletamine:
Ühehäälselt
7.1 Otsus:
ESLÜ üldkoosolek toimub 21.03.09.

8. Veteranid
AL: kuna EKL annab välja VET CH, võiks ka meil olla Vet. Sert ja võiks erinäitusel saada V
hinnet.
VV: V hinda kriteeriumiks võiks olla AK tulemus.
AL: Kes selle küsimusega tegeleb, vaja üldkoosolekul erinäituse eeskirja muudatus sisse viia
UL: räägin Vilvega, talle ettepanek EKLiga suhelda.

9. ESLÜ võistluste punktiarvestus
MK: saatsin võistluste projekti tutvumiseks meilitsi, et kommenteerida ja lõplik otsus kinnitatud
saaks.
VV: miks pole kaasatud Articuse Kkd ja IPO võistlusi?
MK: Articuse Winter Cup pole individuaalne, vaid meeskondlik. Kuna ESLÜ KK arvestus käib
ainult 3 astmes, siis potentsiaalne võistleja peab endale veel meeskonna moodustama, pole

võimalik sportlastele võrdseid tingimusi luua. Articuse IPO võitlus kattub WUSVile sõiduga ning
juba eelnevalt teada, et parimad ei osale.
VV:lubas uurida, kas saab kuupäeva muuta.
Hetkel jäi võistluskalender kinnitamata.
Koosoleku lõppes 20.25

Protokollija
Maris Luberg

Koosoleku juhataja
Anna Luik

