ESLÜ juhatuse koosolek
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Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Külli Soo, Eve Arula, Felor
Sepp.
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp
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1. Ühingu koduleht on aegunud ja tuleb üle viia uuele veebiplatvormile. Selleks sai võetud
erinevaid pakkumisi ja konsulteeritud IT-ala asjatundjatega. Spinteki pakkumisel tundus kõige
parem hinna ja kvaliteedi suhe.
Arutati ka varianti tellida uus andmebaas, aga selle hind oleks ca 7000 eurot + käibemaks ning
ühingule on see selgelt liiga kallis.
Otsustati: heaks kiita Spinteki pakkumine ESLÜ kodulehe uuendamiseks, mis sisaldab:
Veebipõhise sisuhaldustarkvara ABIKS 5;
Digitaalsel kujul ABIKSi kasutusjuhendit;
Tarkvara koolitust kuni 3 tundi (koolitus toimub kas kaughoolduse teel või Tallinnas);
Veebilehe www.saksalambakoer stuktuuri ja sisu ületoomine ja uue platvormi ülesseadmine;
Veebilehe olemasoleva kujundusmalli loomine ja külgepanek;
Liikmeregistri dünaamilise vormi mooduli loomine ja liikmete moodulist andmete ülekandmine;
Võistlustele registreerimise dünaamilise vormi seadistamine, selle paljundamine;
Üritustele registreerunute ülekandmine.
Pakkumise hind on 1845 + käibemaks, kokku 2214 eurot.
2. Vääna platsi rendileping lõpeb 30.04.2015. kodukale teade et Vääna rendileping lõpeb ja
Kuna Merlin Kanter on avaldanud soovi ise platsi haldusega jätkata, on mõistlik platsi
haldamisest loobuda ja keskenduda ainult Tagadi platsile.

Praegu laekuvad platsi kasutajatelt aastamaksud ESLÜ-le, küsimus kas peaks need peale ESLÜ
lepingu lõppemist tagasi andma või lähevad nad automaatselt üle uuele haldajale. Sel juhul
peaksid platsi kasutamise tingimused inimestele samaks jääma. Meeli räägib Merliniga ja uurib,
mis tal plaanis on, siis paneme kodulehele info välja.

3. Ajakirja Saksa Lambakoer välja andmiseks on sõlmitud leping OÜ-ga Canisest. Praegune
leping hõlmas 2014 a. numbreid ja 2015.a. 1.numbrit. Uus juhatus võib soovida ajakirja osas
muutusi teha, kuid tõenäoliselt võtab see aega ja vahepeal peaks ajakiri edasi ilmuma.
Otsustati: teha ettepanek OÜ’le Canisest lepingu pikendamiseks 2015 a. lõpuni.
4. Üldkoosolek on traditsiooniliselt toimunud aprilli alguses. Kuna aprilli 1.nädalavahetusel on
seekord lihavõttepühad ja 2-l näitus, siis oleks mõistlik koosolek korraldada 3-dal
nädalavahetusel ehk 18.04.2015.
Otsustati: korraldada ESLÜ üldkoosolek 18.04.2015. Eve Arula tegeleb ruumide kokkuleppimise ja
teadete üles panemisega.

5. 2015.a. võistluste kohtunikud on kokku lepitud ja nõusolekud saadud.
Otsustati: kinnitada 2015.a. võistluste kohtunikud alljärgnevalt:
KK MV (25.aprill) : Esta Ratnik
PJK MV ja IPO universaalvõitja (23-24. mai ): Elmar Mannes (Saksa, SV)
IPO MV (22-23.august) : Peter Mayerl (Austria, SV)
FH MV (19-20.september) : Lauri Kanerva (Soome, SV)
6. Juhatuse poole on pöördunud inimesed kaebusega, et 2014.a. peaerinäitusel pildistanud
fotograaf Urban Pettersson (Urma) ei ole tellijatele pilte saatnud ega ka ettemaksu
tagastanud. Kuigi Urma ei olnud näitusel pildistamas ESLÜ juhatuse kutsel vaid nö. omal käel,
peaksime üritama teda survestada et inimesed oma tellitud ja tasutud pildid kätte saaksid või
siis raha tagastataks. Felor räägib uuesti Urmaga.
Otsustati: juhatus püüab Urban Petterssoni veenda tellijatele kiiremas korras fotod ära saata või
ettemaks tagastada.
7. Enne peaerinäitust tahavad mõned näitusekoerad SV-kohtunikuga eksameid teha. Selleks
oleks hea võimalus 1. Mai, kui Lätti tuleb kohtunik Jürgen Maibüchen. Meeli regab KKK-s
eksamid ära ja saadab SV-le taotluse kohtuniku saamiseks.

Otsustati: korraldada 1.mail SV-kohtunikuga IPO, BH ja AD eksamid. Eksam on mõeldud eelkõige
saksa lambakoertele, vabade kohtade olemasolul võib osalema lubada ka teisi tõuge, eelisõigusega
ESLÜ liikmetele ja abilistele.
8. Selle aasta aprillis lõppevad praeguse juhatuse volitused. Selleks, et ühing saaks tegusa
juhatuse, tuleks enne üldkoosolekut valimised ette valmistada. Kindlasti oleks vaja leida
aktiivseid inimesi koolitusega tegelema, kuna Meeli ja Külli on teatanud, et nad juhatuses ei
jätka.
Otsustati: asuda ette valmistama aprillis toimuvaid korralisi juhatuse valimisi. Panna kodulehele
ja ühingu FB lehele teadaanne, millega kutsutakse üles ühingu juhtimises aktiivselt kaasa lööma
ning juhatusse kandideerima.
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