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1. Uute liikmete kinnitamine
ETTEPANEK: Kinnitada liikmeteks :
Ivo Milli
Vello Kosk
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Kinnitada liikmeteks Ivo Milli ja Vello Kosk.
2. ESLÜ augusti erinäitusega seonduv temaatika
Kuulati Eve Pungast, kes tegi kokkuvõtte augusti näituse tulemist ning märkis et, kuigi osad
osalejad palusid võimalust tasuda augusti näituse eest kohapeal ning lubasid, et teevad seda
kindlasti jäid paljud neist näitusele tulemata ning samuti ei ole nad siiani tasunud näituse
osalustasusid.
See ei ole esimene kord, ning sõltumata koera osalemisest näitusel tuleb EKL-le tasuda
serdimaks iga kataloogis oleva koera pealt. Igakordne võlgnike tagaajamine (mis ei ole ka alati
tulemuslik) võtab aega ning selline asi tuleb ära lõpetada.
Lisaks ei ole ka välismaksed enam nii kallid kui minevikus, nii et ka see argument kaob välisosalejate poolt ära.
ETTEPANEK: Tulevikus võimaldada näituste osalustasusid tasuda nii kodu- kui välismaistel
liikmetel vaid ülekandega või sularahas näitusele registreerimisperioodi jooksul.
Kohapeal maksmist mitte aktsepteerida.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Tulevikus võimaldada näituste osalustasusid tasuda nii kodu- kui välismaistel

liikmetel vaid ülekandega või sularahas näitusele registreerimisperioodi jooksul. Kohapeal maksmist mitte aktsepteerida.
3. Ly Pihel'i päring (LISA 1) Heleros Watersandi kohta
Toimus arutelu
Ly Piheli koerale on EKL juhatuse poolt määratud aastane võistlustel ning eksamitel osalemise
keeld. Koerajuht on esitanud päringu kas seda keeldu plaanitakse laiendada ESLÜ poolt ka
näitustele või AK-dele. Lisaks selgitas ta, et on eksamite ja võistluste keelu põhjustanud
probleemiga tegelenud ning ei leia, et see võiks probleeme tekitada ka AK-l või erinäitustel.
Kuna näitusekeelu kehtestamine koerale on EKL pädevuses ning hetkel ei ole ESLÜ-le
teadaolevalt EKL juhatus ka näitusekeeldu koerale kehtestanud, siis ESLÜ juhatus ei näe põhjust
miks antud koeral keelata näitustel osaleda.
Ainus mille puhul võiks ESLÜ keelu määrata on AK-l osalemine, kuid hetkel ei ole ka selleks
põhjust.
Eve Pungas saadab Ly Pihel'ile vastuskirja, milles teatab, et ESLÜ juhatus hetkel ei näe põhjust
keelata Heleros Watersandil näitustel või AK-del osalemist.
4. Ühingu liikmemaksud ja hinnad
Peale euro tulekut on hinnad tõusnud, siiani ei ole selle tõttu ESLÜ tõstnud ei liikmelisuse ega
liikmeks astumise tasu. Seetõttu on ettepanek ümardada hindasid ülespoole.
ETTEPANEK: Kinnitada ESLÜ liikmeks astumise tasuks alates 1.01.2012 (k.a) liikmeks
astujatele senise 3,2 EUR asemel 4 EUR ning aastaseks liikmemaksuks alates 1.01.2012
(k.a) senise 19,17 EUR asemel 20 EUR, pereliikme aastaseks liikmemaksuks alates
1.01.2012 (k.a) senise 6,39 EUR asemel 7 EUR.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeks astumise tasuks alates 1.01.2012 (k.a) liikmeks
astujatele senise 3,2 EUR asemel 4 EUR ning aastaseks liikmemaksuks alates 1.01.2012
(k.a) senise 19,17 EUR asemel 20 EUR, pereliikme aastaseks liikmemaksuks alates
1.01.2012 (k.a) senise 6,39 EUR asemel 7 EUR.
5. Uue aasta pidu ja aasta parimate autasustamine
Arutleti teemal kus ja millal pidada uue aasta pidu ning autasustada aasta parimaid.
Rain Heinsoo - uurib Trummi kohvikut
Eve Pungas - uurib Hiiu Õlletuba
Maris Luberg - uurib ühte šašlõkipubi
ETTEPANEK: Pidada uue aasta pidu 14.01.2012
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Pidada uue aasta pidu 14.01.2012
Aasta parimate arvestust peavad ka sel aastal Merlin Kanter (koolitus ja universaal) & Maris Luberg
(näitused).
6. Muud teemad
Arutleti, et hetkel on ühingu rahaline seis piisavalt hea, et võiks mõelda mingisuguse koguse
reklaamtoodete hankimisele.

Uurida võiks hindasid mütsidele (nokats & talvine nokats, termoskruusidele, ja võtmehoidjatele)
Eeldatav kogus võiks olla nokatsitel 30 tk, termoskruusidel samuti u 30 tk ja võtmehoidjaid 50tk.
Lõplik tellimus sõltub hinnast.
Rain Heinsoo võtab konkureerivad pakkumised ning edastab need juhatusele.

LISA 1

Tere
Minu koerale Heleros Watersrand määrati suvel 1 aastane võistluse ja eksami keeld seoses PJK võistlusel
toimunud intsidendi tõttu ( koer ületas A tõkke, kuid hantli toomise asemel läks püsilamas koeraga
kaklema). Kas antud keeld kehtib ka näituste varrukakatsele ja kas me võime osaleda selle keelu ajal
aretuskontrollis. Näituse varrukakatse ajal ja aretuskontrollis ei ole samaaegselt teisi koeri platsil ja on
välistatud sellise intsidendi kordumine. Samas oleme ka palju tööd teinud koos koolitajaga, et selline
käitumine ei korduks. Kennelliit kui keelu kehtestaja ütles, et nemad lubavad sooritada nii aretuskontrolli
kui ka näituse varrukat, kui ESLÜ lubab. Seega palun Teie poolset seisukohta, et teaksin täpselt mida
tohin teha.

Lugupidamisega
Ly Pihel

