ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 13.12.2011 kl 18.30 - 21.40
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Urve Lageda, Eve Pungas, Meeli Puusepp
külalised: Katriin Salumaa, Maris Luberg
Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp
Päevakord:
1. 2012 võimalikud sponsorid
2. Kairi Viherpuu avaldus 2011 parimate arvestuse kohta
3. Ühingu liikmelisuse küsimused
4. Muudatusettepanekud aasta parimate valimise eeskirjades tulevikus
5. Uusaasta pidu ja karikad
6. Peaerinäitus 2012, org.küsimused
7. Aretuskontroll jaanuaris 2012
8. Ürituste plaan 2012, parimate arvestuse võistlused
9. Uute liikmete kinnitamine
10. Muud küsimused: ajakirja kättetoimetamise tasu, regamise vormid
1. Sponsoritega tegelev Felor Sepp koosolekul ei osalenud, kuid andis info edasi Evele. Praeguseks
hetkeks veel kindlat sponsorit pole, kuid läbirääkimised käivad.
Maris Luberg asub Felorile appi ja kohtub detsembris potentsiaalse sponsori esindajatega.
Ettepanek: jätkata läbirääkimisi parima sponsorluse variandi leidmiseks
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: jätkata läbirääkimisi parima sponsorluse variandi leidmiseks
2. Kairi Viherpuu on esitanud kirjaliku pöördumise ESLÜ juhatusele küsimusega, miks ta oma koera
Apollon vom Team Endrefalva’ga ESLÜ 2011 aasta parima universaalkoera arvestuses
kandideerida ei saa (Lisa 1). Kontrollides andmeid leidis juhatus, et Kairi ESLÜ liikmelisus lõppes
28.01.2011. Nö „armuaeg“ liikmemaksu maksmiseks oli veel 2 kuud, kuni 28.03.2011. Hoolimata
2-st kirjalikust meeldetuletusest Kairilt liikmemaksu ei laekunud ning vastavalt eeskirjadele
lõppes sellega automaatselt ka ühingu liikmelisus. Kairi astus uuesti ESLÜ liikmeks 12.05.2011.
Seega peaerinäituse toimumise ajal (5-6.mail 2011), mis oleks Kairil parima universaalkoera
arvestusse läinud, ta ühingu liige ei olnud ning rohkem näitustel ei osalenud. Vastavalt parimate
valimise eeskirjadele peab ürituse toimumise ajal olema ESLÜ liige, seega mainäitus arvesse ei
läinud ning Apollon jäi 2011 näituse tulemuseta. Seetõttu ei kvalifitseerunud ta ka
universaalkoera arvestuses.
Juhatus leidis, et reeglid kehtivad kõigile, ka teenekatele koerasportlastele. Kui ühele erand teha
ja ta reeglite vastaselt arvestusse sisse võtta, jääb keegi teine seepärast välja ning see oleks
ebaõiglane nende suhtes, kes on korralikult reeglitest kinni pidanud (Lisa 2).
Ettepanek: lähtuda parimate valimise reglemendist ning sellekohaselt Kairi parima
universaalkoera arvestuses osaleda ei saa.
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: lähtuda parimate valimise reglemendist ning sellekohaselt Kairi parima
universaalkoera arvestuses osaleda ei saa.

3. Maris Luberg tõstatas küsimuse ühingu liikmelisuse lõppedes juurdetulevast 2-st kuust, mis
antakse veel aega maksmiseks. See on nö hall ala, kus inimene nagu pole enam ühingu liige aga
samas pole ka välja langenud. Leiti, et mõistlik oleks kaotada ära nö hall ala.
Helve peab liikmete nimekirja ja hoolitseb teavitamise eest ning tema sõnul on probleeme
inimestega, kes ületavad tähtaja ning kannavad hiljem üle ainult liikmemaksu, kuigi liikmelisuse
taastamiseks tuleb uuesti tasuda ka liikmeks astumise tasu. Hetkel on selliseid inimesi 3 ning
kirjalikele meeldetuletustele nad ei reageeri juba pikemat aega. Eve pakkus välja, et võiks
vähendada liikmeks olemise perioodi proportsionaalselt maksmata liikmeks astumise maksuga
(hetkel 3,20 EUR). Otsustati seda kohaldada 3 inimese suhtes, kellel on koosoleku toimumise
ajaks liikmeks astumise tasu maksmata. Eve teeb arvestused ja hoolitseb inimeste teavitamise
eest. Edaspidiseks võiks liikmelisuse lõpp olla ajaliselt täpselt määratud.
Ettepanek: Ühingu liikmelisus lõppeb tähtaja saabumisel. Inimest teavitatakse kirjalikult e-posti
teel liikmemaksu tasumise tähtajast cá 1 kuu enne liikmelisuse lõppemist ( mitte pärast
lõppemist, nagu siiani). Kui liikmemaks pole tähtajaks laekunud, lõppeb liikmestaatus
automaatselt. Uus kord hakkab kehtima alates 01.01.2012.a.
Hääletus: kõik ettepaneku poolt.
Otsustati: Alates 2012 algusest lõppeb ühingu liikmelisus tähtaja saabumisel, kui liikmemaks ei
ole selleks päevaks laekunud. Inimest teavitatakse kirjalikult e-posti teel liikmemaksu tasumise
tähtajast cá 1 kuu enne liikmelisuse lõppemist.

4. Seoses 2011 parimate valimise arvestusega on üles kerkinud rida küsitavusi. Näiteks kennelite
arvestuses konkureerib Läti kennel, mis ei peaks mitte eeskirjade mõte olema. Samuti oli
arvestuses teiste maade registrite koeri. Leiti, et kuigi 2011 on nimetatud kennel ja koerad
konkureerimas, siis parimate valimise idee kohaselt peaksid konkureerima siiski Eesti kennelid ja
EST-registri koerad.
Ettepanek: teha parimate arvestusel eeskirjades parandused nii et konkureerivad ainult Eesti
kennelid ja EST-registri koerad ning esitada ettepanek kinnitamiseks üldkoosolekule.
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: teha parimate arvestusel eeskirjades parandused nii et konkureerivad ainult Eesti
kennelid ja EST-registri koerad ning esitada ettepanek kinnitamiseks üldkoosolekule.

5. Arutati uue aasta peoga ning parimate autasustamisega seotud küsimusi.
Broneeritud on peo koht – Hiiu Õlletuba – ja angazeeritud diskor. Rain otsib parima hinna ja
kvaliteedi suhtega vahuveini parimate autasustamisele.
Karikad: Eve mainis, et seoses pikakarvaliste tulekuga listi on hinnatavaid kategooriaid üksjagu
rohkem ja seega kulu karikatele suurem. Peaks tegema mingi karikate eelarve, palju võiks
kulutada.
Ettepanek: Eve koostab karikate eelarve. Rain vaatab Gravexist karikaid vastavalt eelarvele.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: Eve koostab karikate eelarve. Rain vaatab Gravexist karikaid vastavalt eelarvele.

6. Rain informeeris koosolekut 2012.a. peaerinäituse korraldamise seisust. Kohtunik on oma
nõusoleku andnud, nüüd tuleb hakata soodsamaid lennupileteid otsima ja öömaja vaatama.
Arutati ka küsimust, keda kutsuda varrukameheks, Rain veel tegeleb asjaga ja teeb oma
ettepanekud.
7. Jaanuaris 2012 AK Articuse erinäituse raames.
Ettepanek: Varrukameheks võiks olla Tõnis Land, kes on ka näitusel varrukamees.
Peakorraldajaks võiks olla Riina Ruven. Juhatuse poolne tingimus: AK peab toimuma õues, kuna
paljud koerad pole siseruumis kunagi varrukat teinud ja see nõuaks eraldi harjutamist.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: Jaanuari AK varrukamees Land, peakorraldaja Ruven, AK peab toimuma õues.

8. 2012 ürituste plaanist: võistlused on paigas, EKL kinnitas meie plaani ära. Peab hakkama varakult
mõtlema, keda kohtunikuks kutsuda, hea oleks kui inimesed ette teaksid. Meeli tegeleb asjaga ja
teeb oma ettepanekud.
Näitused on paigas ja kohtunikud olemas, Rain tegeleb organisatsiooniliste küsimustega:
ringikorraldajad jne.
Aretuskontrollid: 5 AK-d toimuvad näituste raames. Täiendavad AK-d veel märtsis ja novembris.
Leiti, et neile AK-dele täpseid kuupäevi veel välja ei kuuluta, otsustatakse jooksvalt.
Märtsi AK korraldamiseks on laekunud sooviavaldus Urve Lagedalt.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: 2012 märtsi AK korraldab Urve Lageda, sobiva kuupäeva pakub ta jaanuaris välja.
9. Uute liikmete vastuvõtmine: Hääletati uute liikmete vastuvõtmise suhtes, kõik poolt.
Otsustati: võtta vastu uued liikmed:
Anneli Kao

10. Meeli tõstatas küsimuse ajakirja kättetoimetamisest: kuna ühingul on ka välisliikmeid ja nendele
saadetakse samuti ajakirja, siis lisanduvad küllalt suured postikulud.
Ettepanek: lisada välisriigi residendile alates 2012 liikmemaksule täiendav summa 5 eurot
postikulude katteks.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: lisada välisriigi residendile alates 2012 liikmemaksule täiendav summa 5 eurot
postikulude katteks.
Katriin tõstatas küsimuse interneti teel üritustele regamisest: praegu puudub inimesel igasugune
tagasiside, kas koer sai näitusele/võistlusele õigesti kirja. Tuleb ainult teade, et avaldus on
edastatud. Võiks olla täpselt kirjas kuhu klassi regati. Eve tunnistas probleemi, näitusekataloogide
koostamisel juhtub tihti, et inimene on kogemata oma koera valesse klassi reganud. Peaks
uurima webmasteritelt, kas on võimalik regamisel meilile täpne tagasiside anda. Meeli arutab
asja webmasteritega.
Koosolek lõppes kl 21.40

