Keila 09.11.2010
Kell 18:00 – 21:00
Kohal:
Juhatuse liikme: Eve Pungas, Margit Kuusman, Heli Reili, Markus Kropeit
Asendusliige: Rain Heinsoo
Külalised: Katriin Salumaa
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Margit Kuusman, protokollijaks Eve Pungas.
Päevakord
1. Uute liikmete kinnitamine
2. AK 11.12.2010
3. Märtsikuine kutsikanäitus
4. IPO-FH MV 2011
5. Erakorralise koosoleku kokku kutsumine
6. Uue aasta pidu
7. Panga vahetus
8. ESLÜ Ajakiri 3/2010
9. Koolitajate andmed kodulehel ja ajakirjas
10. Muud teemad
1. Uute liikmetel kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Annika Toome, Gert Soosalu, Silja Malmberg, Ene Vagur-Saarinen,
Piret Kard, Külve Uusküla, Roman Vetlynskiy, Merit Kiili, Merike Kungla, Helve Saarestik, Ruth
Porila, Henriette Porila, Maris Luberg, Seppo Goman
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Annika Toome, Gert Soosalu, Silja Malmberg,
Ene Vagur-Saarinen, Piret Kard, Külve Uusküla, Roman Vetlynskiy, Merit Kiili, Merike
Kungla, Helve Saarestik, Ruth Porila, Henriette Porila, Maris Luberg, Seppo Goman
2. AK 11.12.2010
Ettepanek:
Korraldada käesoleval aastal veel üks aretuskontroll, so.11.12.2010, kus kohtunikuks oleks
Astrid Lundava ja varrukameheks Markus Kropeit ning toimumiskohaks Varbola, kennel
Margman treeningplats. Algusajaks orjenteeruvalt 12.00 ja registreerimine kestaks kuni
04.12.2010
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Korraldada käesoleval aastal veel üks aretuskontroll, so.11.12.2010, kus
kohtunikuks oleks Astrid Lundava ja varrukameheks Markus Kropeit ning
toimumiskohaks Varbola, kennel Margman treeningplats. Algusajaks orjenteeruvalt 12.00
ja registreerimine kestaks kuni 04.12.2010

3. Märtsikuine kutsikanäitus
Kuna aastavahetus toob kaasa EURO ja kogu see jant vajab kohanemist ja ka eelmine
kutsikanäitus näitas vähest osavõttu siis ühine ettepanek oli näitus ära jätta ja selle arvelt
peaerinäituse auhinnafondi suurendada.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Märts 2011 kutsikanäitus ära jätta
4. IPO-FH MV 2011
ESLÜ 2011 aasta võistluskalendrisse sai kinnitatud 24-25.09 IPO-FH MV. Kuid kahjuks oli
samadele kuupäevadele kinnitatud ka Eest MV IPO-FH-s ja sellest lähtuvalt võtab ESLÜ oma
kalendrist IPO-FH MV maha.
Hääletati: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Jätta ära 24-25.09.2011 toimuvad IPO-FH MV.
5. Erakorralise koosoleku kokku kutsumine
Kuna EKL ei kinnitanud erinäituse statuuti mõningate pisivigade tõttu ja EKL-i teadusnõukogu
lükkas tagasi aretuse erinõuete täienduse (nõukogu ei olnud nimelt nõus, et aretusse pääsevad
koerad uuringu astmega 2), siis oleks vajalik kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek, kes
annaks juhatusele volitused parandada need vead ja esitada siis nii statuut kui ka aretuse
erinõuded uuesti EKL-i kinnitamiseks.
Koosoleku kuupäevast ja toimumiskohast antakse teada nii kodulehel kui ka vabariiklikus
ajalehes. Samuti pannakse kodulehele ülesse erinäituse statuudi ja aretuse erinõuete
parandatud variant.
Ettepanek: Kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 09.12.2010 al.19.00, Rahumäe PK
auditoorium.
Päevakord:
1. Erinäituse statuudi vigade parandused.
2. Aretuse erinõuete täiendused küünarliigeste düsplaasia uuringute osas.
Hääletati: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 09.12.2010, algusega 19.00,
Rahumäe PK auditoorium.
Päevakord:
1. Erinäituse statuudi vigade parandused.
2. Aretuse erinõuete täiendused küünarliigeste düsplaasia uuringute osas.
6. Uue aasta pidu
Ettepanek: Korraldada ESLÜ Uue aasta pidu laupäeval 8. jaanuaril 2011. Piletihinna
püüaks jätta endiseks 250 EEK/16EUR, aga lõplikult selgub kui on võetud
hinnapakkumised (tegeleb Eve)
Hääletati: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Korraldada ESLÜ Uue aasta pidu laupäeval 8. jaanuaril 2011. Piletihinna
püüaks jätta endiseks 250 EEK/16EUR, aga lõplikult selgub kui on võetud
hinnapakkumised (tegeleb Eve)

7. Panga vahetus.
Ühingu rahaliste vahendite kokkuhoiu mõttes tekis mõte uurida teiste pankade hinnapoliitikat.
Momendil ühingul aastane kulu ainult pangateenustele on ca 1100 krooni.
Hääletati: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Järgmiseks juhatuse koosolekuks uurida ka teiste pankade teenustasude
hinnakirja (tegeleb Eve)
8. ESLÜ Ajakiri 3/2010
Sellel teemal sai räägitud Merlin Kanteriga ja temalt küsitud kaugel asjad on. Merlini vastus oli,
et ta ootab selle ajakirja jaoks koostöid hiljemalt 20.11.2010, et ajakiri saaks minna küljendusele
01.12.2010
9. Koolitajate andmed kodulehel ja ajakirjas
Juba pikemat aega koolitustoimkond tegeleb koolitajate andmete uuendamisega, mis aga inimeste
passivsuse tõttu on jäänud venima. Välja on saadetud meilid, kus paluti täita ära kodulehel olev blankett
et selle alusel saaks teha nii kodulehel kui ka ajakirjas uuendused. Momendi seisuga on tagasiside olnud
ainult 6-lt koolitajalt.
Ettepanek:
1. Panna kodulehele ülesse sellekohane teade ja oodata tagasisidet kuni 20.11.2010 ning siis
korrastada vastavalt sellele nii ajakirjas kui ka kodulehel ilmuv info;
2. Nii ESLÜ ajakirjas kui ka kodulehel reklaamitavad koolitajad ( nii atesteeritud kui atesteerimata)
peavad olema ESLÜ liikmed, sest on ESLÜ poolt soovitatud koolitajad;
3. Koolitajate poolt väljatoodud koolitusalad peavad ühtima nende poolt saavutatud aladega. See
tähendab, et neil peab olema kas vastava ala atestatsioon või nad on osalenud ise või on osalenud
mõni tema grupis käinutest tulemuslikult vähemalt ühe koeraga mistahes koolitusala ametlikul
eksamil või võistlusel.
Hääletati: Ühehäälselt
OTSUSTATI:
1. Panna kodulehele ülesse sellekohane teade ja oodata tagasisidet kuni 20.11.2010 ning siis
korrastada vastavalt sellele nii ajakirjas kui ka kodulehel ilmuv info;
2. Nii ESLÜ ajakirjas kui ka kodulehel reklaamitavad koolitajad ( nii atesteeritud kui atesteerimata)
peavad olema ESLÜ liikmed, sest on ESLÜ poolt soovitatud koolitajad;
3. Koolitajate poolt väljatoodud koolitusalad peavad ühtima nende poolt saavutatud aladega. See
tähendab, et neil peab olema kas vastava ala atestatsioon või nad on osalenud ise või on osalenud
mõni tema grupis käinutest tulemuslikult vähemalt ühe koeraga mistahes koolitusala ametlikul
eksamil või võistlusel.
10. Muud teemad
• Aasta parimate arvestus peab valmis saama hiljemalt 15.12.2010;
• Paluda Aivo Oblikalt selgitust tema, kui ESLÜ liikme ebaeetilise käitumise kohta. Kus tema, olles
ise katsekohtunik ütles avalikus kirjas solvavaid vihjeid teiste (SV) katsekohtunike kohta.
Tsitaat A.Oblika meilist – „Ma juba kevadel lõin käega ning jõudsin arusaamisele, et tegelikult
võiks paaril päeval aastas kutsuda need SV kohtunikud siia niisama tulemusi kirjutama. Milleks
kogu see tsirkus. Kui ikkagi leitakse metsatukk, kus see ära kirjutatakse.“ – tsitaadi lõpp

