ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 10.01.2012 kl 19.00 - 21.00
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Urve Lageda, Meeli Puusepp
külalised: Katriin Salumaa, Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp ja protokollijaks Mare Adermann
Päevakord:
1. Uusaasta pidu ja karikad
2. 2012 näituste kohtunike kinnitamine
3. Kodulehe täiustamine
4. Väliskohtunike kutsumise korra kinnitamine
5. SPL-i seminaril osalemisest
6. Uute liikmete kinnitamine

1. Uue Aasta Peo organisatsioonilised küsimused
Hiiu Õlletoaga on kokkulepe olemas. Vaja oleks koht üle vaadata ning mõelda, kuidas lauad
paigutada. Eve vahendab Meelile kontakti, Rain ja Meeli lähevad vaatama.
Tort - Heli Reili tellib Keilast Rõõmu köögist.
Karikad: Rain, Katriin ja Meeli käisid Gravexist tellimas, otsustati lisaks karikatele teenekamatele
abilistele tänuplaadid tellida. Tänuplaat ka Remediumile. Remediumile tuleb peokutse saata.
Urve korraldab mänge. Selle jaoks on vaja mingit nänni (reklaam-asju_Meeli räägib Toometiga,
Urve Royaliga). Urve ostab ise veel mängudeks vajalikke asju.
Avakõne Meelilt
Meeli autasustab koolitusalasid – KK ja PJK ja Universaali, Urve autasustab IPO-t.
Marisele teha ettepanek näituste parimaid autasustada.
Rain toob karikad kohale ja pildistab.
Otsustati: jätkata eelpool kirjeldatud peo ettevalmistusi.

2. Näituste kohtunike ja 2013 peaerinäituse kuupäevade kinnitamine
Rain andis ülevaate näitustele kohtunike kutsumise seisust. Kutsutud kohtunikud on oma
positiivse vastuse andnud.
Ettepanek:
Kinnitada 2013 peaerinäituse toimumisajaks 3-5.mai 2013.
Kinnitada 2012 augustinäituse kohtuniku kutse hr. Klaus Gothe’le.
Kinnitada 2013 pea-erinäitus (03. - 05. Mai 2013) kohtuniku kutse hr. Lutz Wischalla’le.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati:
Kinnitada 2013 peaerinäituse toimumisajaks 3-5.mai 2013.
Kinnitada 2012 augustinäituse kohtuniku kutse hr. Klaus Gothe’le.
Kinnitada 2013 pea-erinäitus (03. - 05. Mai 2013) kohtuniku kutse hr. Lutz Wischalla’le.

3. Kodulehe täiustamine
Arutati ESLÜ kodulehega seonduvat.
Aretuskontrolli andmed kodulehel – aegunud aretuskontrollid võiks linkida aretuse lehele.
Registreerimisvorm ringi teha:
- ei tule vaikeväärtusi
- enne sisestamist ülevaade ja kinnitus veelkord.
- e-mailile saata kogu registreerimise vorm tagasi peale registreerimist.
Ettepanek: Mare Adermann (ESLÜ kodulehe webmaster) võtab kirjeldatud muudatuste osas
ühendust kodulehe haldajaga ja uurib, kas ja milliste kuludega saab muudatused ellu viia.
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: Mare Adermann tegeleb kirjeldatud muudatuste ellu viimisega.

4. Väliskohtunike kutsumise korra kinnitamine
Seoses FCI ja WUSV-i koostöölepingu lõppemisega 9. Novembril 2011 on muutunud SV
kohtunike kutsumise kord.
Vastavalt FCI ringkirjale 48-2011 kehtib kord, et soovides kutsuda hindama WUSV
kohtunikku, peab enne kohtuniku kutsumist olema selleks FCI rahvusliku organisatsiooni
(Eestis Kennelliit ) luba. ESLÜ-l on õigus SVsse kutse edastada alles pärast EKL-ilt loa
saamist.
Süsteemist arusaamise hõlbustamiseks on välja töötatud Väliskohtunike Kutsumise Kord
(Lisa 1).
Ettepanek: kinnitada ESLÜ Väliskohtunike Kutsumise Kord.
Hääletus: kõik poolt
Otsustati: kinnitada ESLÜ Väliskohtunike Kutsumise Kord

5. SPL-i IPO seminarist osavõtt
Soome Saksa Lambakoerte Ühing (SPL) korraldab 28.01.2012 Vantaas seminari uutest IPOeeskirjadest, mis 2012 jõustusid. Koolitajaks on nimekas Saksa kohtunik ja koolitaja Günther
Diegel.
Kuna ESLÜ on Eestis peamine IPO-võistluste korraldaja (2012.a. 3 võistlust) on ESLÜ-l
otsene huvi ühingu võistlustel hindavate kohtunike teadmiste kaasajastamiseks ja sellega
võistluste kvaliteedi parandamiseks. Meil hindavad Eesti kohtunikud võiksid sellise maailma
tipptaseme koolitaja seminaril kasulikke teadmisi omandada.
Eesti kohtunikest on ESLÜ IPO-võistlusi põhiliselt hinnanud Vilve Roosioks, tal on huvi SPL-i
seminaril osaleda ning ESLÜ võiks tasuda tema osavõtutasu. Ühte 2012 ESLÜ poolt
korraldatavat IPO-võistlust on lubanud kohtunikuna hinnata Urve Lageda. Ka Urve on

huvitatud Diegeli seminaril osalemisest kui ESLÜ tema osalustasu maksaks. Reisikulud
kannaksid mõlemad ise.
Ettepanek: ESLÜ maksab SPL-ile Vilve Roosioksa ja Urve Lageda IPO seminari (28.01.2012
Vantaas) osavõtutasud tingimusel, et nad kumbki ühe ESLÜ poolt 2012 aastal korraldatava
IPO võistluse kohtunikuks on.
Hääletus: kõik poolt
Otsustati: Tasuda Vilve Roosioksa ja Urvel Lageda IPO seminari (28.01.2012 Vantaas)
osavõtutasud tingimusel, et nad kumbki ühe ESLÜ poolt 2012 aastal korraldatava IPO
võistluse kohtunikuks on.

6. Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek: kinnitada uueks liikmeks Virve Leimann
Hääletus: kõik poolt
Otsustati:: kinnitada uueks liikmeks Virve Leimann

Koosolek lõppes kl 21.00

