ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 07.04.2012 kl 17.00 - 20.00
Osalesid:
juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Urve Lageda, Eve Pungas, Meeli Puusepp, Külli Soo, Katriin Salumaa,
Felor Sepp
Külalised: Mare Adermann
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas ja protokollijaks Meeli Puusepp
Päevakord:
1. Juhatuse tööülesannete jaotus
2. AK peaerinäituse raames
3. Inventarist
4. Aretusnõuetest
1. Samal päeva toimunud üldkoosolekul valiti ühingu juhatus tagasi. Täiendavalt valis üldkoosolek
juhatuse liikmeteks Külli Soo ja Katriin Salumaa. Meeli soovis oma kohustused koolitustoimkonna
osas Küllile üle anda, Külli oli nõus. Katriin osaleb näituse ja aretustoimkonnas.
Ettepanek: jagada juhatuse vastutusalad alljärgnevalt:
Meeli Puusepp – juhatuse esinaine
Eve Pungas – majandus
Urve Lageda – aretus
Rain Heinsoo – näitused
Katriin Salumaa – näitus ja aretus
Külli Soo – koolitus
Felor Sepp – sponsorid ja avalikud suhted
Hääletus: kõik ettepaneku poolt
Otsustati: kinnitada eelpooltoodud juhatuse liikmete vastutusalad
2. Arutati 5-6.mai peaerinäituse raames toimuva aretuskontrolliga seotud küsimusi.
Varrukameheks võiks kutsuda Rene Radala ja aretuskontroll võiks toimuda laupäeva, 5.mai õhtul.
Hääletus: kõik poolt
Otsustati: AK toimub 5.mail 2012. Kinnitada AK varrukameheks Rene Radala.
3. Inventarist: märtsis toimunud eksamitel streikis kiibilugeja. Osade koerte kiipide tuvastamiseks
tuli kohale kutsuda vet arst oma kiibilugejaga.
Urve: tõenäoliselt on kiibilugeja niiskust saanud ja hakkab seetõttu aeg-ajalt streikima, eriti
vihmase ilmaga. Tuleks osta uus kiibilugeja. Eve uurib.
Püstol: ühingu paar aastat tagasi soetatud püstol on samuti probleemne. Trummel kiilub tihti
kinni, lasta saab ainult püstoli teatava nurga all hoides. Felor läheb püstoliga poodi kust see osteti
ja uurib, kas saaks seda remontida. Kui ei, tuleb uus püstol osta.

4. Toimus diskussioon aretusnõuete teemal.
Urve: praegu nõutav aretuskontroll sõltub liigselt sellest, kas piirkonnas on varrukamees või
mitte. Maapiirkondades elavad koerad jäävad seetõttu aretusest välja. Samuti ei näita koduplatsil
oma varrukamehega tehtav aretuskontroll koera iseloomu kohta suurt midagi, pigem näitab see

omaniku visadust koer AK-ks välja koolitada. Neile koeraomanikele, kes oma koeraga näituse
kasutusklassi või IPO-sse minna ei soovi, on see aga kulukas ja aeganõudev ülesanne. Samas võib
seetõttu häid koeri aretusest välja jääda.
Varrukakatsele lisaks võiks aretusnõuetes olla ka mingi alternatiivne iseloomutest, näiteks
Rootsis kasutatakse iseloomuteste päris palju. Soovijad võiksid siis valida, kas koer läbib
iseloomutesti või varrukakatse. Paugukatse peaks kindlasti jääma.
Otsustati: Urve mõtleb välja mingi algse kondikava, milline võiks see iseloomutest
põhimõtteliselt olla. Kui algne kondikava olemas, võiks selle ühingu kodulehele üles panna ja
kutsuda inimesi kaasa mõtlema.
Koosolek lõppes kl 20.00
Koosoleku juhataja:

Eve Pungas

Protokollija:

Meeli Puusepp

