Tallinn 15.11.2011
Kell 18:00 – 21:00
Kohal:
Juhatuse liikmed: Meeli Puusepp, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Felor Sepp.
Külaline: Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp, protokollijaks Felor Sepp.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uute liikmete kinnitamine
Sponsorlus
Augustikuu näituse kohtunik
Alternatiivsed kohad näituste korraldamiseks
Eestikeelse varrukakatse eeskirja tõlkimine saksa keelde
Uue aasta peo korraldusküsimused
Kalenderplaaniväliste aretuskontrollide korraldamine

1. Uute liikmetel kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Dea Tiitus, Aleksei Jankun, Kaidi Kask, Nelly Sõptšenko ja Henry Valtna.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Dea Tiitus, Aleksei Jankun, Kaidi Kask, Nelly
Sõptšenko ja Henry Valtna.
2. Sponsorlus
Kuulati ära Felor Sepp’a-poolne ettekanne seoses sponsorlusega seonduvaga.
OTSUSTATI: Tulenevalt heast koostööst 2011. a. sponsoritega oodata ära kõikide
koostööpartnerite kokkuvõtted ja tagasiside ning jätkata läbirääkimisi võimalike muude, k.a.
uute, koostöösuhete osas.
3. Augustikuu näituse kohtunik
Rain Heinsoo andis ülevaate tagasisidest võimalike kohtunike osas, kellel on võimalik hinnata
augustikuu erinäitust. Hr. Meier, sõltuvalt oma tihedast graafikust, oli sunnitud loobuma kutsest, kuid
läbirääkimised teiste valitud kohtunikega on veel pooleli.
OTSUSTATI: Rain Heinsoo jätkab suhtlust kohtunikega ja edastab info vastavalt saadud
tagasisidele.
4. Alternatiivsed kohad näituste korraldamiseks
Arutati, millised kohad võiksid olla sobilikud näituste korraldamiseks 2012. aastal. Kuna alternatiivseid
kohti on erinevaid, kuid puudub veel täpsem tagasiside kõikide kohtade omanikelt/haldajatelt, siis:

OTSUSTATI: Oodata ära kõikvõimalik tagasiside võimalike näituste korraldamiseks sobilike
platside omanikelt/haldajatelt. Rain Heinsoo teavitab juhatust vastavalt saadud tagasisidele.
5. Eestikeelse varrukakatse eeskirja tõlkimine saksa keelde
Seoses sellega, et väliskohtunikel puudub täpne ülevaade Eestis kehtivast varrukakatse eeskirjast ja
suuliselt (ka kirjalikult e-kirja vahendusel) on seda suhteliselt lühikese aja jooksul piisavalt keeruline
lühidalt lahti seletada, arutati võimalust tõlkida eestikeelne varrukakatse eeskiri saksa keelde.
OTSUSTATI: Tõlkida varrukakatse eeskiri saksa keelde hiljemalt järgmise aasta esimese kvartali
lõpuks.
6. Uue aasta peo korraldusküsimused
Uue aasta peo korraldamiseks on välja valitud peamiselt 2 peo korraldamiseks sobilikku kohta, kuid
puudub lõplik ülevaade, mille tulemusel saaks koha kinnitada.
OTSUSTATI: Uue aasta peo korraldamiseks sobiliku koha valimisel pidada viimased
läbirääkimised peokoha omanikega ja hääletamine koha valiku osas toimub e-posti vahendusel
ja kinnitatakse lõplikult hiljemalt järgmisel juhatuse koosolekul.
7. Kalenderplaaniväliste aretuskontrollide korraldamine
Tulenevalt kalenderplaaniväliste aretuskontrolllide nõudlusest arutati nende korraldamise võimalusi.
Ettepanek on tasustada selliste aretuskontrollide maksumus koefitsendiga 1,5, ceteris paribus.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada kalenderplaaniväliste aretuskonrtollide tasustamine koefitsendiga 1,5,
ceteris paribus.
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Meeli Puusepp
Koosoleku juhataja
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Felor Sepp
Protokollija

