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Kohal:
Juhatuse liikmed: Anna Luik, Eve Pungas, Heli Reili, Margit Kuusman
Külalised: Merlin Kanter, Markus Korpeit
Koosolekut juhatas: Anna Luik
Päevakorrapunktid:
1. Arusaamatus SV kohtuniku kutsumisel MTÜ Koerteklubi Articus talvise erinäituse
jaoks.
WUSVi liikmesriigis korraldatava SLK erinäitusele SV kohtuniku kutsumine käib ainult läbi
antud riigi esindusorganisatsiooni ehk siis Eestis läbi ESLÜ. MTÜ Articus kutsus kohtuniku
EKL kaudu.
Küsida põhjendust, miks MTÜ Articus esitab taotluse SV kohtuniku kutsumiseks ESLÜ-le
alles nüüd, kuigi erinäitusele registreerimine on ammu avatud ja ka kohtunik on välja
reklaamitud, kuigi kohtuniku kutsumise luba veel pole. Korrektse käitumise korral oleks
soovitav asjad varem kooskõlastada. Järelpärimise koostab Eve Pungas. Et vältida
tulevikus sarnaseid probleeme, võtta järgmiste koosolekute päevakorda teema
erinäituste korraldamisest.
2. Markus Korpeit 'i avaldus ESLÜ 2009. a. peaerinäituse raames toimunud
aretuskontrolli varrukamehe Tõnu Mägi töö kohta.
Lisa: Markus Kropeiti avaldus ja avalduse tõlge (tõlgitud tõlkebüroos)
Markus Korpet: Mis on saanud tema protestist varrukamehe töö kohta aretuskontrollil
mai 2009?
Anna Luik: Antud juhul pole tegemist ametliku kaebusega, vaid kirjaliku järelepärimisega
kohtunikule ja sooviti lihtsalt suulist vastust/arvamust kohtunikult varrukamehe töö
kohta. Kohtunik ka vastas, põhjendas oma otsust ja pidas varrukamehe tööd sobivaks
antud olukorras. Seetõttu ei pidanud ESLÜ vajalikuks kirja EKL-KKK-le edasi saata.
Makrus Korpeit: Sooviks siiski varrukameeste töö probleemi tõstatada. Saksamaal
kuuluvad varrukamehed SV alla. Ka Eestis võiks edaspidi olla ESLÜ omad varrukamehed.
Oleks paremini koolitatavad ja koostöö oleks parem. SV-lt on võimalik ka varrukameeste
koolituseks rahalist toetust saada.
Anna Luik: Paar aastat tagasi oli ESLÜ varrukameeste teema päevakorral. Aga
varrukameeste enda vastuseisu tõttu jäi teema soiku. Eestis kuuluvad varrukamehed
EKL-KKK alla, samuti nende koolitamine ja atesteerimine ning võimalike
kaebuste/protestide käsitlemine. Edastan avalduse EKL-KKK esimehele Aivo Oblikale
edasiseks aruteluks.
Anna Luik edastab kirja EKL-KKK-le koos ESLÜ poolse kaaskirjaga. ESLÜ poolne
varrukameeste koolitamise teema koos SV poolse võimaliku rahalise toetusega on küll
huvipakkuv, kuid ilmselt inimressursi puudumise tõttu hetkel teostamatu.
3. ESLÜ 2010. aasta võistlused
Ettepanek: ESLÜ korraldab igal alal ainult Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõitlused.
Näiteks KK mais, IPO augustis, PJK septembris ja FH oktoobris.
Otsus vastu võetud ühehäälselt
Otsus: ESLÜ korraldab 2010. aastal igal alal ainult Eesti Saksa Lambakoerte
Meistrivõitlused.
4. ESLÜ juhatuse koosolekute toimumise edasine aeg ja koht
Otsustati edaspidi korraldada ESLÜ juhatuse koosolekud iga kuu teisel teisipäeval kell 1820 aadressil Ülejõe tee 2 (III korrus), Keila.
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