ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 14.06.2011 kl 19-21
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Urve Lageda, Meeli Puusepp
külalised: Katriin Salumaa, Margit Kuusman, Ants Ruven
Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp
Päevakord:
1. Koerteklubide Articus ja Margman avaldused IPO/Sch eksamite korraldamisest
2. Koerteklubi Margman taotlus aretuskontrolli korraldamiseks
3. ESLÜ korraldatav Saksa lambakoerte erinäitus augustis – organisatsioonilised küsimused
4. Sponsorlus
5. Liljegreni/Koskensalo seminarist
6. Volitus Maris Lubergile ESLÜ esindamiseks EKL-is ja EKL KKKs seoses IPO/Sch eksamitega
1. Koerteklubi Articus MTÜ on esitanud ESLÜ-le avalduse palvega kutsuda SV kohtunik hindamaks
nende poolt planeeritud IPO eksameid 2011 aastal. Probleemiks on EKL-KKK otsus 19.oktoobrist
2010, millega EKL-KKK keelas MTÜ Articusel 2011 korraldada IPO/Sch /VPG eksameid ja võistlusi.
Ants Ruven (MTÜ Articus) esitas EKL juhatuse koosoleku protokolli väljavõtte 4.novembrist 2010,
kus EKL-KKK nimetatud otsus MTÜ Articuse kohta EKL juhatuses hääletusele pandi, kuid ei
leidnud EKL-i juhatuse poolt kinnitamist. Kuna esitatud protokollis aga otsust vormistatud ei
olnud, jääb ESLÜ juhatusele arusaamatuks, kas EKL-KKK otsus IPO/Sch /VPG MTÜ Articuse
eksamite korraldamise keelamise kohta on EKL-i poolt kinnitatud ning seega vastavale
organisatsioonile kehtiv ning ESLÜ mõistes siduv või mitte.
ESLÜ juhatus leidis, et oluline on see, et Eestis korraldatavad IPO eksamid toimuksid vastavalt
määrustikule, ükskõik, kas kohtunik on Saksamaalt, Soomest või kohalik. Kui on huvilisi andmaks
eksamit just nimelt Saksa kohtunikule, tuleb selleks võimalus anda – samas tagades tulemuse
kehtivuse Eestis vastavalt EKL poolt kinnitatud reeglitele.
Rain Heinsoo tegi ettepaneku, et MTÜ Articuse poolt soovitud eksami 26-28.augustil 2011 SV
kohtuniku hr. Klaus Schukraftiga võiks korraldada hoopis ESLÜ. MTÜ Articus abistaks eksami
organisatoorset poolt , ESLÜ nõustaks oma tütarklubi korraldusküsimustes ning jälgiks, et eksam
oleks igati määrustikupärane.
Ants Ruven Articuse esindajana oli väljapakutud mõttega igati nõus.
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: ESLÜ korraldab 26-28.augustil 2011 koostöös Articusega IPO eksami ning taotleb
selleks SV-lt kohtuniku.
MTÜ Margman eksami toimumiseni, millele eelmine ESLÜ juhatuse koosseis on ka kutse
väljastanud, on aega veidi üle 2 nädala (eksam peaks toimuma 30.06 – 02.07.2011). Antud eksam
ei ole Eesti tingimustes ametlik, kuna EKL poolt on MTÜ Margmanile kehtestatud eksamite
korraldamise keeld aastal 2011. MTÜ Margman ei ole erinevalt MTÜ Articus’st pöördunud ESLÜ
poole abi saamiseks, et eksam läbi viia vastavalt kohalikele reeglitele ning seeläbi tagada
eksamitel osalejatele eksamitulemuste ametlikkus.
Selle asemel on MTÜ Margman eelmise juhatuse koosseisu veennud nimetatud eksami
kuulumises SV kalenderplaani ning allumises Saksamaa eksamite korraldamise korrale. Kuna
eelmine juhatuse koosseis on edastanud kutse toetudes vaid Margit Kuusmani sõnavõttudele
ESLÜ eelmise juhatuse koosseisu liikmena, siis on ESLÜ praegune juhatuse koosseis seisukohal,
et Margit Kuusmani väited tuleks üle kontrollida läbi ametliku päringu esitamise SV-sse.

ESLÜ on saatnud SV-le kirja küsimusega, kas vastab tõele klubi Margman juhataja väide, et eksam
on SV kalenderplaanis ja palunud SV kirjalikku kinnitust selle kohta, et potentsiaalsete
probleemide ja pretensioonide korral on vastutavaks SV. Edasised sammud otsustatakse peale SV
vastust.
Hääletus: kõik poolt
Otsustati: Edasised sammud Margmani eksami suhtes otsustatakse peale SV vastust.
Margit Kuusmann ja Ants Ruven lahkusid koosolekult.

2. Koerteklubi Margman esitas ESLÜ juhatusele taotluse aretuskontrolli korraldamiseks 19.07.2011.
AK spetsialistiks oleks Astrid Lundava ja varrukameheks Markus Kropeit.
Kuna Articuse erinäituse raames juuli algul juba toimub AK, siis võttis juhatus loa andmiseks veidi
mõtlemisaega. Peale mõningast kaalumist leiti, et Margman võib siiski oma AK korraldada.
Hääletus: Kõik poolt
Otsustati: lubada Margmanil korraldada AK 19.07.2011 Raplamaal, Põlli külas. Registreerida
nimetatud AK ESLÜ kalenderplaani.
3. Arutati 13-14.augustil 2011 toimuva ESLÜ erinäituse organisatsioonilisi küsimusi. Näituse
toimumise kohaks on Harjumaa, Viimsi staadion.
Eve Pungas oli koosolekule kinnitamiseks saatnud näitusetasude hinnakirja:
Kutsikad ja veteranid (ka.pikakarvalised) kuni 31.07.2011
ESLÜ liikmed
Mitteliikmed

15 €
22 €

Koerte (ka. pikakarvalised) registreerimise hinnad
01.06.2011 - 30.06.2011
ESLÜ Liikmed
Mitteliikmed

21 €
33 €

01.07.2011 - 24.07.2011
ESLÜ Liikmed
Mitteliikmed

27 €
39 €

25.07.2011 - 31.07.2011
ESLÜ Liikmed
Mitteliikmed

40 €
50 €

Hääletati: kõik poolt
Otsustati: kinnitada eespool toodud hinnakiri
Arutati veel küsimust, keda kutsuda näitusele varrukameheks. Nii peaerinäitustel kui ka juulis
toimuval Articuse erinäitusel on varrukameheks Markus Kropeit. Leiti, et augustinäitusel võiks
kasutada ka teisi varrukamehi, ei peaks kogu aeg ühed ja samad varrukamehed töötama.

4. Arutati sponsorluse küsimusi: augusti näitusel pole veel ametlikku sponsorit. Royal Caniniga
käivad läbirääkimised, kuid lõpptulemuseni pole jõutud.
Otsustati: üritada Royal Caniniga läbirääkimised eduka lõpuni viia, selle küsimusega tegeleb Felor
Sepp. Teised juhatuse liikmed üritavad teda jõudumööda aidata, kui abi vaja peaks olema.

5. 30-31.juuli korraldab ESLÜ Marko Koskensalo ja Hannu Liljegreni kuulekus –ja kaitseseminari.
Arutati seminari organisatsioonilisi küsimusi ja potentsiaalset hinnakirja.
Osalustasud
Kuulekus (laupäev) ilma koerata
Kaitse (pühapäev) ilma koerata
Kuulekus ja kaitse (L ja P) ilma koerata
Kuulekus (laupäev) koeraga
Kaitse (pühapäev) koeraga
Kuulekus ja kaitse (L ja P) koeraga

ESLÜ liikmed
30 EUR
30 EUR
55 EUR
35 EUR
35 EUR
65 EUR

Mitteliikmed
40 EUR
40 EUR
65 EUR
45 EUR
45 EUR
75 EUR

Hääletati: kõik poolt
Otsustati: kinnitada eelpooltoodud hinnakiri
6. Seoses koerteklubi MTÜ Articus’e pöördumisega ESLÜ juhatuse poole ning nende poolt esitatud
väljavõttega EKL 4.11.2010 juhatuse koosoleku protokollist, on ESLÜ-l tekkinud rida juriidilisi
probleeme. MTÜ Articus on ESLÜ liige ning soovib, et ESLÜ neid toetaks eksamite korraldamisel
ning SV kohtuniku tellimisel. EKL-KKK on keelanud MTÜ Articusel 2011 IPO eksameid korraldada,
kuid EKL pole keeldu oma otsusega jõustanud (vt. P.1).
ESLÜ juhatus soovib jõuda selgusele, kas EKL-KKK keeld on ilma EKL vastava kinnitava otsuseta
MTÜ Articuse suhtes kohaldatav või mitte ning kas MTÜ Articus tohib eksameid korraldada või
ei.
ESLÜ revisjonikomisjoni liige Maris Luberg on pakkunud oma abi nimetatud küsimusega
tegelemiseks, selleks peab ESLÜ juhatus teda volitama ühingut esindama.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: volitada Maris Lubergi esindama ESLÜ’d Kennelliidus nimetatud küsimuste
arutamises.

