ESLÜ juhatuse koosolek

Tallinn, 24.03.2015 kl 19.00

Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Külli Soo, Urve Lageda.
Külalised: Thekla Degtjarjov, Maiu Rõbakov.
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprilli aretuskontroll
ESLÜ kodulehega seonduv
Ajakirjaga seonduvad küsimused
Üldkoosolek 2015
PJK MV ja Universaalvõitja IPO
Juhatuse valimise ettevalmistamine

1. Aprillis on ette nähtud graafikujärgne aretuskontroll. Selle korraldamiseks on esitanud
taotluse Riina Ruven. Aretuskontrolli toimumise ajaks sooviti 21.04.2015, toimumiskohaks
Aaviku koolitusplats Harjumaal.
Otsustati: heaks kiita Riina Ruveni sooviavaldus aretuskontrolli korraldamiseks 21.04.2015 Aaviku
koolitusplatsil. Kinnitada AK spetsialistiks Alla Petrova ning varrukameheks Viktor Salalui.

2. ESLÜ koduleht on nüüd uuel platformil, kujundus on esialgu ikka vana. Uus platform on siiski
ka mõningaid probleeme kaasa toonud. Regamisvormid on nö dünaamilised mis teevad need
kasutajale mugavamaks kuid näiteks näituse kataloogi koostamine ja maksmiste
kontrollimine on seetõttu keerulisem. Samas on võimalik kogu regamistabelit excelisse
konverteerida, kuid siis tuleb iga kord uus tabel . Üritame exceli spetsidega rääkida, kas on
kuidagi võimalik andmete sorteerimist lihtsustada.
Rain on küsinud kodulehe uue kujunduse tegemise pakkumisi, vastuseid veel pole.
3. Ajakiri Saksa Lambakoer on kõvasti hilinenud ja osa materjalist pole veel küljendusse
jõudnud. WUSV 2015.a. IPO MM-i korralduskomitee saatis võistluse toimumist kajastavaid
materjale palvega neid ESLÜ kodulehel ja ajakirjas kajastada. Kuna 2015.a. IPO MM toimub
Soomes Lahtis , leidis juhatus, et ürituse kohta võiks infot jagada nii ESLÜ kodulehel kui
ajakirjas Saksa Lambakoer.
Otsustati: kajastada 2015.a. WUSV IPO MM-i infomaterjale ESLÜ kodulehel ja ajakirjas Saksa
Lambakoer.

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. Eve on juba teadete üles panemise korraldanud.
Otsustati: korraldada ESLÜ üldkoosolek 18.04.2015. Eve Arula tegeleb ruumide kokkuleppimise ja
teadete üles panemisega.

5. 2014 septembris otsustas ESLÜ juhatus, et 2015.a. võistlused teha tõupõhiselt ainult saksa
lambakoertele. Põhimõte oli see, et alamad astmed jääksid kõigile avatuks (kuigi eelisõigus
oleks saksa lambakoertel), nö meistrivõistlus (kõrgem aste) ainult saksa lambakoertele.
Kuna PJK-s on viimasel ajal osalenud vähe koeri ja tegemist on rahvusliku alaga, siis võiks selle
siiski avatuks jätta. IPO kui rahvusvahelise ala kõrgem aste jääks ainult saksa lambakoertele. 2015
rahvusvaheliste alade võistlused peaks ka working dog-is ära regama, et ühingu võistluseid
rahvusvaheliselt tutvustada.
Mai PJK/IPO peakorraldaja Meeli tutvustas võistluste korraldamisega seotud küsimusi.
Jäljekoordinaatoriks on Katrin Kressel, põlde üritame seekord leida Tallinnast ida-kagu suunal.
Kohtunikuks on Elmar Mannes, talle on lennupiletid ostetud ja öömaja kinni pandud.
Varrukameestest on nõusoleku andnud Janar Klement ja Tõnu Mägi.
Osalustasud: jäävad samad, mis eelmisel korral.
Otsustati:
-

Avada PJK võistlus kõikidele tõugudele, eelisõigus osalemiseks on saksa lambakoertel. IPO
võistluse madalamad astmed avada kõikidele tõugudele, IPO3 võistlusel saavad osaleda ainult
saksa lambakoerad.
- Kinnitada mai IPO võistluste varrukameesteks Jamar Klement ja Tõnu Mägi, toimumiskohaks
ESLÜ Tagadi koolituskeskus.

6. Uude juhatusse on nõus kandideerima Lea Tõnismäe ja Katrin Mänd. Rohkem kandidaate
siiani kahjuks ennast üles seadnud pole, see võimalus on muidugi ka koosolekul. Igal juhul on
Meeli ja Külli asemel inimesed olemas ja seega pole muret, et ühing juhatuseta jääb.
Revisjonikomisjonist: Meeli uurib praeguste liikmete käest, kas nad on nõus jätkama.

Kooeolek lõppes kl 21.30

Koosoleku juhataja:

Külli Soo

Protokollis:

Meeli Puusepp

