Juhatuse koosolek 1/2010
12.01.2010, Keila
18:00 – 20:45
Kohal:
Juhatuse liikmed:
Eve Pungas
Heli Reili
Margit Kuusman
Urve Lageda
Mariliis Kõvatoomas
Asendusliikmed:
Eha Kõrve
Külalised:
Mare Adermann, Merlin Kanter
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas ja protokollijaks Mare Adermann
Päevakord:
1. Anna Luige avaldus oma tegevuse peatamisest, uue juhatuse liikme ja juhataja
valimine
2. Uute liikmete kinnitamine
3. Uue aasta peo muljed
4. Kutsikanäitus
5. Aretusnõuded ja aretuskontroll jaanuaris
6. AS Remediumi pöördumine
7. Erinäituse eeskirjade muudatused
8. Fest Kiefer Takoma ülevaatuseta pesakond
9. Muud teemad
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Anna Luige tegevuse peatamine, uue juhatuse liikme ja juhataja valimine

LISA 1 – Anna Luige avaldus oma tegevuse peatamiseks juhatuses
Ettepanek:
Peatada Anna Luige tegevus juhatuse liikmena.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.1

Peatada Anna Luige tegevus juhatuse liikmena.

Ettepanek:
Kinnitada uueks juhatuse liikmeks asendusliige Eha Kõrve.
Hääletamine: ühehäälselt

Otsustati:
1.2

Kinnitada uueks juhatuse liikmeks Eha Kõrve

Ettepanek:
Kinnitada uueks juhatuse esimeheks Eve Pungas.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
1.3

Kinnitada uueks juhatuse esimeheks Eve Pungas

Seoses Anna Luige tegevuse peatamisega võtta ära tema kontaktid kodulehelt. Samuti
vahetada kodulehel ja WUSV-s ühingu aadress. Uus aadress on: Linavästriku tee 1,
Pappsaare, Audru vald 88317 Pärnumaa
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Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Piret Koor, Eduard Aun, Meelis Lehtpuu, Annika Palm, Katrin Pajumägi, Key Kunman,
Veiko Kalde, Anneli Sarapuu
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
2.1

Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Piret Koor
Eduard Aun
Meelis Lehtpuu
Annika Palm
Katrin Pajumägi
Key Kunman
Veiko Kalde
Anneli Sarapuu

Peale liikmeks astumise tasu kaotamist on hakanud väga paljud liikmed kasutama võimalust
hooajaväliselt liikmed mitte olla. Lisaks sellele on ESLÜ liikmete arv kahanenud seoses
liikmemaksu tähtaja möödumisel liikmemaksu mittetasumistega. ESLÜ peab toimima
aastaringselt ja inimesed võiksid rohkem huvitatud olla, et nende liikmelisus ei katkeks.
Ettepanek:
Kehtestada ESLÜ liikmeks astumisele tasu 50 .- krooni.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
2.2

Kinnitada ESLÜ liikmeks astumise tasu 50.- krooni .
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Uue aasta peo muljed

Üldiselt on kõikide muljed ja tagasiside peost väga hea. Osalejaid oli võrreldes eelmiste
aastatega oluliselt vähem, kuid seetõttu oli ka õhkkond vabam. Kahjuks sel samal põhjusel jäi
kogu üritus finantsiliselt miinusesse.
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Kutsikanäitus

Praeguse seisuga on väga vähe registreerunuid. Loodetavasti kutsikad registreeruvad viimasel
hetkel. Mõni, kes sooviks oma kutsikaga kõige nooremas klassis näitusele minna, pole äkki
veel kutsikat kättegi saanud.
Peab tegema lobitööd kutsikaomanike hulgas.
Ettepanek:
Jätta kõige nooremale klassile registreerumiseks kuni registreerimisaja lõpuni kõige soodsam
esimene hind.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
4.1
5

Klassile 4-6 kuud jätta kuni registreerimisaja lõpuni kehtima esimene soodushind.
Aretusnõuded ja jaanuari aretuskontroll

Jaanuari aretuskontrollile on praeguseks registreerunud vaid 1 koer. Eeskirjade järgi oleks
õigus aretuskontroll ära jätta. Et tulla vastu ühingu liikmetele, teeme otsuse toimumise kohta
alles registreerimisaja lõppedes. Kui siis vähemalt kolme koera pole registreerunud, jääb
aretuskontroll ära.
Kuna Saksamaal on juba kehtestatud aretuseks küünarliigeste düsplaasiauuringu tulemuse
piirang, siis tuleks see kehtestada ka Eestis, sest järjest rohkem lisandu koeri, kelle
küünarliigesed pole terved.
Margit Kuusman valmistab ESLÜ üldkoosolekuks ette aretuse erinõuete täienduse
tingimusega, et alates 2011 tohiks aretuses kasutada vaid koeri, kelle küünarliigeste
düsplaasia hinnang on 0, 1 või 2. Kusjuures hindega 2 koera tohib paaritada vaid hindega 0
koeraga. Nõue hakkaks kehtima 2009 või hiljem sündinud koertele.
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AS Remediumi mure

Remedium ei ole rahul kuidas on arenenud nende Platinumi koeratoidu müük seoses ESLÜ
peasponsoriks olemisega. Samuti pole nad rahul, et ESLÜ pole omalt poolt aktiivset müüki
ega promo teinud. Remediumi esindaja soovib kokku saada ja võimalusi arutada.
Arutelu: Uue toidu turule toomine ongi keeruline ülesanne. See nõuab häid müügiinimesi.
Võib julgelt öelda, et parim strateegia on toidu „sisse söötmine“. Tunduvalt rohkem tuleb oma
toitu tuvustada. Hädavajalikud on selleks proovipakid ja informatsioon toidu päritolu kohta.
Proovipakke peaks jagama aktiivselt ESLÜ üritustel kõikidele osalejatele. Siiani on Platinumi
esindus- ja müügitelk olnud küll üritustel üleval, kuid mingit aktiivset reklaami ja müügitööd
seal tehtud pole. Kindlasti tuleks kasuks edasimüüjatele ja kenneliomanikele suunatud
teabepäev ja koolitus, kus räägitaks põhjalikult nii toidu omadustest, koostisest, tootmisest,
toorainest jms. Praegu ei loe kusagilt välja, mis päritolu on tooraine, kus toimub tootmine.
Selline toit ei ärata usaldust.

Remediumi sponsorlepingus oli parimate autasustamiseks mõeldud karikate summa, mis
praeguses olukorras tundub Remediumile liialt suurena. ESLÜ, püüdes Remediumile vastu
tulla, valis võimalikult soodsa hinnaga karikaid ja selle tulemusena tuli summa palju väiksem
kui oli kokku lepitud.
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Näituse eeskirjade muudatused

Maris Lubergi poolt ette valmistatud „Näituste lisaregulatsioon” on praegusel kujul liiga pikk
ja keeruline. Pole vaja eristada ESLÜ liikmesorganisatsioone ja mitte-liikmesorganisatsioone.
Antud täiendused peaksid olema saksa lambakoerte erinäituse statuudi osa ja reguleerima
saksa lambakoerte erinäituste korraldust kõikide jaoks ühtemoodi.
Eve Pungas palub Maris Lubergil projekti lühemaks ja lihtsamaks muuta ja Margit Kuusman
räägib sel teema Heli Pärnpuuga.
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Fest Kiefer Takoma ülevaatuseta pesakond

Kuulati Mare Adermann:
Mariann Rivik edastas oma koera, Fest Kiefer Takoma, pesakonna andmed „Veel
ülevaatuseta pesakondade”pealkirja all ESLÜ kodulehel reklaamimiseks. Vaatamata sellele,
et ma talle enne kahel korral e-maili teel ütlesin, et sellega võtab ta endale ka kohustuse lasta
pesakonnale ülevaatus teha ja saatsin ka kodulehe lingi, kus on reklaamimise tingimused
kirjas, jättis ta ülevaatuse tegemata. Põhjusel, et ta ei saanud aru, et peab ülevaatuse igal
juhul tegema.
Otsustati:
8.1
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Kui Mariann Rivik maksab ära ülevaatuseks ja reklaamiks ettenähtud tasu, siis järgmist
tema pesakonda siiski reklaamitakse, kuid alles peale ülevaatuse tegemist. Praegune
kuulutus tuleb ühingu lehelt eemaldada.

Muud teemad

ESLÜ juhatusele laekunud ettepanekud:
1. ESLÜ ürituste kalendrisse võiks panna ka teiste klubide ja ühingute erinäituste kohta infot.
Vastus: ESLÜ ürituste kalendris on ainult ESLÜ üritused. Teiste näitustele on varasematel
aastatel kodulehel viidatud. Selleks on kodulehel näituste alammenüüd: Näitused mujal ja
Näitused Eestis. Paraku pole hetkel ühtegi inimest, kes nende näituste info otsimise ja
edastamisega tegeleks.
2. ESLÜ kodulehel võiks olla Eesti saksa lambakoerte düsplaasiauuringu tulemused. Mitmel
suurt tõugu koerte tõuühingul see nii on.
Vastus: Iga koera düsplaasiauuringu tulemusi saab vaadata Kennelliidu avalikust registrist.
Lisaks on olemas viimaste aastate aretuskontrollide dokumendid ESLÜ kodulehel
scaneerituna, kust saab samuti näha koera düsplaasiauuringu tulemusi. Sellise info eraldi
väljatoomist oma kodulehel ei ole vaja.
Kodulehel Järelkasvu leht tuleb sulgeda, sest praegu pole inimest, kes selle teemaga tegeleks
ja informatsiooni aktuaalsena hoiaks.
Omandi probleem aasta parima arvestuses
Kuna on väga keeruline, kui mitte võimatu, tuvastada koera tegelikku omanikku, aga
arvestusse peaksid minema vaid ESLÜ liikmetele kuuluvate koerte tulemused, siis tuleks

ESLÜ Aasta Parima Tiitlivõistluse Eeskirjas ära näidata, et omanikuks loetakse isik, kes on
antud koera üritusele registreerimisel omanikuna märgitud.
2011 sponsor
Juba praegu peaks hakkama uurima võimalusi 2011 aasta ESLÜ sponsorluseks. Samas siiski
püüda eelkõige Remediumiga koostööd parandada ja nendega ka sponsorlepingu pikendamist
arutada.
Vastastikused soodustused saksa lambakoerte klubide URAN-i ja HARANDUS-ega
erinäitustel.
Kuna URAN-i juhatuse koosseis on muutunud, tekib kahtlus, kas nende 2010 planeeritud
erinäitus ikka toimub. Urve Lageda räägib URAN-i esindajatega ja selgitab selle välja. Samuti
püüab kokku leppida, kui näitus toimub, et oleks võimalik teha vastamisi ESLÜ-URAN
liikmetele soodushinda.
HARANDUS-e erinäitus võib samuti ära jääda, sest selle näituse eestvedaja olevat kolinud
Venemaale. Margit Kuusman uurib nii näituse toimumise, kui ka soodushindade kohta.
Välisriikide pesakondade kuulutused ESLÜ kodulehele
On küsitud, kas meie kodulehel saaks reklaamida mõne teise riigi saksa lambakoerte
pesakondi. Sellega tekib probleem, et ESLÜ ei saa vastutada reklaamitava pesakonna
vanemate aretusnõuete täitmise eest. Seega peaks reklaami võimaldama klausliga, et ESLÜ ei
vastuta pesakonna vanemate aretusnõuetele vastavuse eest.
Ettepanek: Välisriikide pesakondade info avaldamise hinnaks ESLÜ kodulehel 40 EUR, 2
kuud.
Hääletamine: ühehäälselt
Otsustati:
9.1

Avaldada välisriikide pesakondade info ESLÜ kodulehel hinnaga 40 EUR 2 kuud

Üldkoosolek:
ESLÜ üldkoosolek toimub 03.04.2010, kell 14:00, kui Rahumäe Põhikooli saab sel ajal
kasutada. Eve Pungas uurib selle järgi.
Merlin Kanter valmistab ette ESLÜ Aasta Parima Tiitlivõistluse Eeskirja muudatused. Lisaks
omanike teemale muuta WUSV MM-i ja Saksamaa pea-erinäituse eest antavaid punkte.
Merlin Kanter valmistab ette ka Eesti Saksa Lambakoerte Universaalvõitja Võistluse Eeskirja,
mille tulemuste alusel saaks moodustada Eesti võistkonna WUSV Universaalvõitja
Maailmameistrivõistlustele (WUSV-Universal Sieger).
Margit Kuusman hoolitseb aretuse erinõuete ja aretuskontrolli eeskirja täiendamise eest.
Vastu tuleb võtta ka erinäituse statuudi muudatused, aga eelnevalt tuleb saada kinnitus, et
selliselt need ka Eesti Kennelliidus heaks kiidetakse.
ESLÜ juhatuse liikmete arvu vähenemise tõttu on vaja leida uusi juhatuse liikme kandidaate.
Webmaster
Kuna Mare Adermann soovib oma vabatahtliku töö ESLÜ heaks lõpetada, siis on vaja uut
webmasterit.
Ettepanek: kinnitada ESLÜ liige, Tiina Madisson, webmasteriks.
Hääletamine: ühehäälselt

Otsustati:
9.2

Kinnitada ESLÜ webmasteriks Tiina Madisson

Saksa lambakoerte rahvusvaheline kongress
26.-28.03.2010 toimub Valencias, Hispaanias Saksa Lambakoerte Rahvusvaheline Kongress
(German Shepherds’ International Congress, GSIC), kuhu oleks vaja saata ESLÜ esindaja,
kes seal jagatava teabe Eestisse tooks. Ajakirja Saksa Lambakoer toimetaja, Merlin Kanter,
oleks valmis sinna minema, et vahendada ESLÜ liikmete uusimat saksa lambakoerte aretust ja
kasutust puudutavat rahvusvahelist informatsiooni, kuid ühingul puuduvad selleks
majanduslikud ressursid. Merlin Kanter uurib reisi hinnangulist maksumust ja otsitakse
võimalusi reisi rahastamiseks.
Koosolek lõppes 20:45

Koosoleku juhataja: Eve Pungas

protokollija: Mare Adermann

