ESLÜ JUHATUSE KOOSOLEK
12.03.2012

Kohal: Urve Lageda (UL), Meeli Puusepp (MP), Eve Pungas (EP), Rain Heinsoo (RH)
Külalised: Thekla Degtjarjov, Maris Luberg
Koosoleku algus: 19:03
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp ja protokollijaks Maris Luberg
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1. Üldkoosolekuga ja aastaaruandega seonduvad küsimused
Toimus arutlus organisatoorsetes küsimustes, protokollija on leitud, Mare Adermann on andnud
nõusoleku protokollida.

2. Sponsorlus 2012
Sponsorile tuleb saata korrektne ürituste nimekiri mille tarbeks on sponsorlust vaja. Samuti tuleks
allkirjastada sponsorleping, aga seda tuleks teha alles siis kui üldkoosolek on möödas – et uus juhatus
saaks seda ise teha ning lepingut täita.
3. Peaerinäitus 2012
Arutati erinevaid organisatoorseid küsimusi
4. KK Meistrivõistlused
ESLÜ KK meistrivõistlused toimuvad Tallinnas, Doris Sepp on andnud nõusoleku peakorraldaja olla,
kohtunik on Marika Mikk.
5. Aasta parimate eeskirjade muudatusettepanekud

Raini tehtud tabel on hea, FCI IPO ja IPO FH MM eest tuleks ka punkte anda, sest WUSV lähiajal
toimub kaugemates piirkondades ning samas ka FCI IPO MM ning FH MM on korralikud saavutused
ning Eesti esindamine.
Lisada tuleks aasta parimate nõudesse:
Koera EST registris olek
Kennelid lähevad arvestusse vaid juhul kui nad on Eestis registreeritud ürituste toimumise hetkel.
Universaalkoera arvestuses tuleks kuidagi selliselt kirja panna süsteem, et punktid saaksid nii näitusel
(v.a avaklass) kui koolitusel tulemused kirja saanud koerad. Et punktide saamine oleks sõltumatu
sellest, kas näiteks näituse arvestuses koer oma hinde poolest punkte sai või mitte.
Kuna arvestuse pidamine läheb laiahaardelisemaks ning raske on garanteerida, et Internetist kõik
olulised tulemused üles leitakse – eriti juhul kui universaalkoera arvestuses tuleb ka mujalt punkte
otsida hinde põhjal. Seetõttu tuleks sisse viia süsteem kus kõikide kategooriate kõikide mitte ESLÜ
poolt korraldatud ürituste tulemused, mida koera omanik soovib, et arvestatud saaks – tuleb
koeraomanikul ise selleks ette nähtud meiliaadressile saata. Selliselt esiteks haaratakse inimesed
rohkem ise kaasa ning teiseks vastutus jääb sel juhul koerajuhile endale.Võiks luua meiliaadressi
selleks – näiteks parimad@saksalambakoer.ee
Veteranide arvestuses tuleks ka muuta arvestust nii, et parimate arvestusse läheks nende 3 parimat
tulemust nii näituste kui koolituse vallast.
Uurida tuleks kuidas toimub asi Universaalsiegeril - Saksamaal - kuidas pikakarvalised ja
tavakarvalised, kas nad ühes näituseringis.
Otsustati: kirjutada eelpooltoodud ettepanekud Aasta Parimate Arvestuse projekti ja panna
üldkoosolekul hääletusele.
Hääletati: kõik poolt
Näituse eeskiri.
Rain: Maha võiks võtta IPO-2 nõude teistkordse VA saamiseks Eesti peaerinäituselt.

6. 2012 võistluste kohtunikud ja korraldus
Kinnitada kohtunikud:
Maikuine IPO ja PJK on kohtunik Vilve Roosioks (võiks teha Jõgeval).
ESLÜ PJK Meistrivõistlused – kohtunikuks kutsuda Tatjana Tsernjakova
Sügisesele IPO võistlusele kutsuda kohtunikuks Urve Lageda
FH – kutsuda võiks kohtunik Soomest

IPO Meistrivõistlustel tuleb kohtunikuks Tita Poikonen
Otsustati: kinnitada eelpool nimetatud võistluste kohtunikud.
Hääletati: kõik poolt
7. Muud teemad
Articuse reklaam tuleb ESLÜ näituse kataloogi.
ESLÜ kodulehel üleval Erkotrüki nimetus, nad on meid toetanud kataloogide trükiga.
Lätlased on avaldanud soovi näituse eest tasuda kohapeal. Kuna mitmete koertega on olnud
probleeme, siis sel aastal seda ei saa lubada. Pakkuda alternatiivina, et saavad pisut pikemalt
soodushinnaga registreerida, tasuda tuleb koerte eest registreerimisaja lõpuks.
8. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek: kinnitada uuteks liikmeteks
Ago
Epp
Irina
Jari
Jekaterina
Jevgeni
Maie

Pärnamäe
Harmon
Andrejeva
Kurki
Aljohhina
Zaitsev
Hulkko

Hääletus: kõik poolt
Otsustati: kinnitada uuteks liikmeteks
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Koosoleku lõpp: 20:27

