Juhatuse koosolek nr.4/2009
13.05.2009 Tallinn
18.00 – 19.30
Kohal:
Juhatuse liikmed: Eve Pungas, Urve Lageda, Kristiina Mitus, Heli Reili, Anna Luik (saabus
hiljem)
Asendusliikmed: Eha Kõrve, Mariliis Kõvatoomas
Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Eve Pungas.
Päevakord:
1.
MTÜ Articuse eksami kohtunik
2.
Rotweilerite ühingu soov asju rentida
3.
AK juuli
4.
Novembris korraldatav kutsikanäitus
5.
Muud küsimused
1. MTÜ Articuse eksami kohtunik
11-12.juuli 2009 korraldab MTÜ Articus SsHh, BH ja AD eksami ning esitasid ESLÜ-le
kirjaliku taotluse kohtuniku kinnitamiseks. Kohtunikuks on neil palutud hr. Dieter Wacker
Hääletamine: ühehäälselt (4)
Otsustati: kinnitada ESLÜ poolt Articuse kohtuniks hr. Dieter Wacker
Saabus Anna Luik
2. Rotweilerite ühingu asjade rendi soov
Rotweilerite ühing eesotsas Kristiina Varik-Kilmiga saatsid meili sooviga rentida meilt oma
ZTP tarbeks, mis toimub 6-7.juuni, kaalu, püstolit, mõõdupuud ja rinnanumbreid.
Ettepanek: kuna nende esindaja on ühingule ammune tuttav ja usaldusväärne inimene,siis
rentida neile need asjad. Numbriteks pakkuda neile ilma logota numbreid.
Hääletamine: ühehäälselt (5).
Otsustati: rentida Rotweilerite ühingule ülal nimetatud asjad ja esitada arve 450 kroonile.
3. AK juuli
Kas korraldada AK juulis Articuse erinäituse raames? Eha uurib Riinalt kas oleks võimalik
sama kohtunikku AK jaoks kasutada ja mis see ühingule maksma läheks. Kui on võimalik
kasutada, siis korraldada AK.
Hääletamine: ühehäälselt (5)
Otsustati: kui on võimalik kohtunikku kasutada AK jaoks siis korraldada.
4. Novembris väljakuulutatud kutsikanäitus
Ettepanek: Jätta novembri kutsikanäitus ära, kuna alates juunist kuni siis novembrini on igas
kuus üks erinäitus, mis teeb 5 ja millest 2 on mõeldud ainult kutsikatele. Läheb vastsetele
kutsika omanikele liiaks.
Hääletamine: ühehäälselt (5)
Otsustati: uurida esmalt kas ärajätmist on vaja ka EKL-s kooskõlastada ja vastavalt selle siis
ka toimida.
5. Muud küsimused
5.1 Kuulati: Heli Reili
Kuna võistluste korraldamisega on hästi suur töö, siis kas ei saaks igale üritusele eraldi
korraldajat, kes organiseeriks meeskonna, kuna üks inimene lihtsalt ei jõua.
5.2. Kuulati: Eve Pungas
Merlin palus juhatuselt igakülgset abi ajakirja kokkupanemisel, kuna see ei pea olema mitte
ainult tema probleem vaid kõigi juhatuse liikmete asi.
5.3. Kuulati: Anna Luik

Peaerinäituse raames laekus üks kaebus, mis puututas varrukamees Tõnu Mägi töötamist
varrukakatsel. Mis kirjast on saanud? Kaugel asi on?
Kiri endiselt Anna käes.
Ettepanek: lasta kiri ametlikult tõlkida, kuna see saksa keelne ja siis see edastada EKL-KKK
esimhele Aivo Oblikale, kuna varrukamehed alluvad otseselt EKL-KKK-le.
Hääletati: ühehäälselt (5)
Otsustati: ettepanekuga nõustuda ja ülesanne jätta täitmiseks Anna Luigele.
5.4. Kuulati: Kristiina Mitus
Augusti erinäituse koht? Käivad läbirääkimised paari kohaga ja ootab tagasisidet.
Koosolek lõppes 19.30

