ESLÜ juhatuse koosolek
Tallinn, 11.06.12 kl 19.00
Osalesid:
juhatuse liikmed Külli Soo, Meeli Puusepp, Urve Lageda, Eve Pungas, Felor Sepp
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas ja protokollijaks Meeli Puusepp
Päevakord:
1. IPO/PJK ja Universaalvõitja võistluste tulem
2. Margit Kuusmanni avaldus 2010 a. augustinäituse kulude katmiseks
3. PJK meistrivõistluste korraldusküsimused
4. Lastestaadioni rendilevõtmisest
5. Augustinäituse korraldusküsimused
6. Raamatupidamise sise-eeskirjad

1. IPO-PJK ja Universaalvõitja võistluste tulem
Külli rääkis võistluste korraldusest. Üritus sujus ladusalt, probleeme polnud. Oli pealtvaatajaid ka
kohalike seast ning tunti huvi koolituse vastu – selles mõttes täitis võistluste korraldamine Jõgeval
kindlasti oma eesmärgi.
Seoses osalejate väikse arvuga ja samas suurte transpordikuludega tõi võistlus kahjumit. Üritame
küsida EKL-ilt transpordikulude kompenseerimiseks toetust.
Võiks selle võtta traditsiooniks, et aastas ühe IPO/PJK võistluse maarajoonides teha. Eesti ei ole
ainult Tallinn ja Harjumaa, koerasporti peaks ka mujal propageerima. Eve pakkus järgmiseks kohaks
Pärnut.
Otsustati: paluda EKL-ilt võimalusel toetust IPO/PKL võistluste transpordikulude katteks. Mõelda
järgmisel võistlushooajal varakult võimaluse peale 1 võistlus väljaspool Harjumaad korraldada.
2. Margit Kuusmann pöördus 2011 a. detsembris ESLÜ juhatuse poole sooviga tasuda talle
tsekk 2010 augustinäituse osas. Kulutusi tõendavaid dokumente ta juhatusele ei esitanud.
ESLÜ meilile laekus 6.aprillil nimetatud näituse kohtunikult hr. Teubertilt kiri, milles kohtunik
teatas, et Margit on talle 306 eurot lennupiletite broneerimise kulutusi välja maksnud ja ESLÜ
peaks need kulud Margitile kompenseerima. ESLÜ saatis Margit Kuusmannile kirja palvega
esitada maksmist tõendavad dokumendid ja ühtlasi juhtis tähelepanu asjaolule, et kulutuste
tegemisest on möödas ligi 2 aastat. Margit esitas nõutud dokumendid.
Otsustati: kompenseerida Margit Kuusmannile 2010.a.augustinäitusega seoses tehtud
kulutused summas 306 eurot.
3. Arutati PJK meistrivõistluste organiseerimisega seonduvaid probleeme.
Peakorraldaja: Külli Soo. Jäljekoordinaatoriks võiks paluda Mare Adermanni. Meeli räägib Marega.
Tarvis oleks regamine avada, Meeli vaatab osalemistasusid, Külli korraldab kuulutuse. Koht: võiks olla
Lastestaadion, linn on lubanud ESLÜ-l seda vajadusel kasutada.

Meeli: võiks PJK võistlustega koos korraldada midagi veteranidele, plats on üles pandud, kohtunik ja
pealtvaatajad olemas, tuleks ehk huvitatud inimesi oma pensionil koertega võistlema. Teeks
kuulekuse osas mitteametliku veteranide võistluse, kus barjäär on seljakõrgus ja A-tõke alla lastud.
Urve: reeglid võiksid olla IPO/PJK B-osa 3.astme reeglid, ainult tõkked madalad. Vanusepiir võiks olla
mitte alates 8-st vaid alates 7-st aastast.
Otsustati: jätkata PJK meistrivõistluste organiseerimist, kuulutus nädala jooksul kodulehele üles.
Veteranide võistluse osas mõelda paari nädala jooksul läbi, kas oleks võimalik sellist asja
korraldada ja milliste reeglitega. Külli ja Meeli tegelevad sellega.
4. Külli vestles Tallinna Spordihalli juhatajaga teemal Lastestaadioni kasutamine. Põhimõtteliselt
oleks võimalik staadioni suveperioodil kasutada, tuleb Spordihallile taotlus teha ja tingimused
kokku leppida. Meeli teeb taotluse, Külli räägib läbi.
Otsustati: jätkata läbirääkimisi Lastestaadioni kasutamise või rendilevõtmise asjus
5. Augustinäituse korraldusküsimused.
Eve: aeg oleks avada regamine. Kohtunikuks on hr. Klaus Gothe. Meeli suhtleb SV-ga
kontrollimaks, kas SV on väljastanud loa ka aretuskontrolli hindamiseks. Eve teeb kalkulatsioonid
osalustasudeks. Kuna näitusetoimkonna esindajad Raini ja Katriin seekord koosolekul osaleda ei
saanud, ei arutatud näitusega seonduvat pikemalt.
Otsustati: jätkata augustinäituse organiseerimist
6. Raamatupidamise sise-eeskirjad vajaksid uuendamist, vanad pärinevad veel euro-eelsest ajast.
Otsustati: kinnitada raamatupidamise sise-eeskirjad.
Paluda webmasteritel eeskirjad ühingu kodulehele Eeskirjade alla üles riputada.

