ESLÜ korraline üldkoosolek
21.03.2009
Tallinn
16:30 – 19:55
Esindatud 88 ühingu liiget, neist 53 volitustega
LISA 1 – liikmete registreerimisnimekiri
Koosoleku juhatajaks valiti Anna Luik;
protokollijaks Mare Adermann;
häälte lugejateks Tarvo Alev ja Felor Sepp
Kinnitati päevakord:
1.ESLÜ juhatuse esimehe aruanne
2.ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded
3.ESLÜ revisjonikomisjoni aruanne
4.ESLÜ 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine
5. ESLÜ põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekute kinnitamine
6. ESLÜ aasta parimate punktiarvestuse muudatusettepanekute kinnitamine
7.ESLÜ ajakiri
8.ESLÜ uue juhatuse korraline valimine
9.ESLÜ uue revisjonikomisjoni korraline valimine
10.ESLÜ näitusestatuudi muudatusettepanekute kinnitamine
11.Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe juures)

1.

ESLÜ juhatuse esimehe aruanne

Ettekanne Anna Luik (AL)
LISA 2 – juhatuse esimehe aruanne
Küsimus Vilve Roosioks: Miks ei ilmunud ajakirja?
AL: Epp, kelle ülesandeks oli ajakirja väljaandmine, jättis selle töö tegemata.
LISA 3 - sponsorlepingu sõlmimisest
Küsimus Veiko Väljas: Kas oma volitused peatanud juhatuse liikmed põhjendasid oma otsust
sponsorlepingu sõlmimisega?
AL: Ei. Nad ei põhjendanud oma tagasiastumist üldse millegagi.
Sõna Veiko Väljas:
Sponsorleping on rohkem koolituse kallakuga.
Paljud seda toitu ei söö, mida näitusel saab. Mälestust näitusest ei jäägi. Saksamaal antakse igale
osalejale meene. Oleks pidanud kasutama pigem rahalist poolt meenetele ja vähem sööki
auhindadeks pakkuma.
Miks eelistatakse kahte koolitusüritust? Selles lepingus pole tasakaalus näituse ja võistluse pool.
Kellelegi oli see kasulik otsus…
ProPlani sponsorluse küsimisega – Anna helistas neile ja küsis, mida te meile pakute? Oleks
pidanud oma soovi esitama.
Mina ei teadnudki, et sealt (Royal Caninist) tulid sellised vastused. Minuni see info ei jõudnud.
Kommentaar Tiiu Lepp: Küsisin mitmeid kordi juhatuse kõikidelt liikmetelt sponsorite kirjalikke
pakkumisi, et oleks saanud neid võrrelda. Mina nägin Royal Canini ja Remediumi pakkumisi.

2.

ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded

(a) Koolitustoimkond
Ettekanne Merlin Kanter
LISA 4 - koolitustoimkonna aruanne

(b) Näitusetoimkond
Näitusetoimkonna aruanne – koostanud Eha Kõrve, ettekanne Anna Luik
LISA 5 – näitusetoimkonna aruanne
Kommentaar: aruandes ei ole välja toodud, palju osales näitustel erinevaid koeri. Üks koer käis
aasta jooksul mitmel näitusel. Oleks huvitav tagantjärgigi selline statistika saada, mitu erinevat
koera näitustel osales.

(c) Aretustoimkond
Ettekanne Anna Luik
LISA 6 – aretustoimkonna aruanne
Küsimus Margit Kuusman: aretustoimkonna tegevus on väga soiku jäänud. Peale aretuskontrollide
muud ei tehtudki. Kes oleks pidanud asjaga tegelema?
AL: Toimkonnas olid Toomas Kivisalu, Veiko Väljas, Helina Härma.
Küsimus Vilve Roosioks: mida infotoimkond tegi? Kaire Sädemets – oli toimkonna juht.
AL: Kaire protokollis juhatuse koosolekuid.
Küsimus Õie Sillam: kust saavad info need, kellel pole internetti?
AL: Kellel on mingi konkreetne küsimus, see helistab.
Kommentaar Margit Kuusman: Juhatuse liige ei tohiks iialgi vastata ühelegi küsimusele, et tema ei
tea.

(d) Majandustoimkond
Ettekanne Eve Pungas (EP)
Toimkondade aruanded tuleb teha täpsemaks. Nii näituse- kui aretustoimkonna aruanded olid
puudulikud. Koolitustoimkonna aruanne korralik.
Tarnijate võlad said likvideeritud.
2007. aastal oli tehtud palju karikate eest tasumisi. Praegugi veel 2300 kr ettemaksu.
Aruandvad isikud 11 000 üleval, saadud avansina. Sellest Epp Maltis (7 000) ja näitusetoimkond
Riina Ruven 4118. Maksti tagasi 1103, keeldudes oma võlana tunnistamast suuremat summat. 3115
sealt veel üleval.
4500.- näituse kohta oli kasum. Võiks olla kasumlikum. Oleks võinud aruandeid teisiti nõuda.
Usun, et olen oma ülesande täitnud.
Katrin Maarandi poolt, kes oli ka majandustoimkonna liige, ei tulnud mulle mingit abi.
Küsimus Vilve Roosioks: millest tuli ajakirja kulu, kui ajakirja ei ilmunud?
EP: Kulus on tagasimaksmised ajakirja mitteilmumise eest ja 2007 viimase numbri kulu, mis ilmus
2008 alguses.
Küsimus Veiko Väljas: millest tulid need aruannete mittevastavused näituselt? On väljaminekuid,
mida tuleb otse maksta, millele arvet ei anta.

EP: Aruandes oli kirjas, palju millegi eest maksti. Kulusid ei võetud maha. Viimase kutsikanäituse
raames küsiti aga kõikide näituste kütusekulusid. Iga näituse kütusekulud tuleb näidata sama näituse
aruandes. Tagantjärgi ei saa seda teha. Samuti oli puudulik sularaha sissetuleku kajastamine –
väideti, et pole rahasid saanud, mis tegelikult olid sularahas laekunud. Seda sai kontrollida osalejate
arvu järgi üritustel.

3.

ESLÜ revisjonikomisjoni aruanne

Ettekanne Tiiu Lepp
LISA 7 – revisjonikomisjoni aruanne

4.

ESLÜ 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine

LISA 8 – ESLÜ 2008.a. majandusaasta aruanne
Ettepanek: Kinnitada ESLÜ 2008.a. majandusaasta aruanne
Hääletamine:
Poolt 88
Vastu –
Erapooletuid –
Otsus 4.01

Kinnitada ESLÜ 2008.a. majandusaasta aruanne

Paus 10 minutit

5.
ESLÜ põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekute
kinnitamine
Ettepanek: Sõnastada punk 4.2.3 - Juhatuse liikmete ja vähemalt kolme asendusliikme ning
revisjonikomisjoni liikmete ja vähemalt ühe asendusliikme määramine.
Hääletamine:
Poolt 63
Vastu 16
Erapooletuid 9
Otsus 5.01
Sõnastada punk 4.2.3 - Juhatuse liikmete ja vähemalt kolme
asendusliikme ning revisjonikomisjoni liikmete ja vähemalt ühe asendusliikme
määramine.

Ettepanek. Sõnastada punkt 5.1 - ESLÜ-d juhib ja esindab vähemalt viiest liikmest koosnev juhatus
Hääletamine:
Poolt: 74
Vastu 3
Erapooletuid 8
Otsus 5.02
Sõnastada punkt 5.1 - ESLÜ-d juhib ja esindab vähemalt viiest
liikmest koosnev juhatus

Ettepanek: Sõnastada punkt 5.1.1 - Juhatuse liikmed ja asendusliikmed määratakse üldkoosoleku
poolt ametisse kolmeks aastaks.
Hääletamine:
Poolt 84

Vastu –
Erapooletuid 4
Otsus 5.03
Sõnastada punkt 5.1.1 - Juhatuse liikmed ja asendusliikmed
määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks

Ettepanek: Sõnastada punkt 5.2.1 - Juhatuse liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe valimine.
Hääletamine:
Poolt 88
Vastu –
Erapooletuid –
Otsus 5.04
Sõnastada punkt 5.2.1 - Juhatuse liikmete hulgast esimehe ja
aseesimehe valimine.

Ettepanek: Jätta ära punkt 5.2.6 – „ESLÜ normatiivaktide, eeskirjade ja määrustike kasutuskorra
koostamine ja kinnitamine.” ja korrigeerida edasist numeratsiooni.
Hääletamine:
Poolt 78
Vastu Erapooletuid 9
Otsus 5.05

Jätta ära punkt 5.2.6 ja korrigeerida edasist numeratsiooni

Ettepanek: Lisada punktile 5.6 - . Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
Hääletamine:
Poolt 85
Vastu –
Erapooletuid 3
Otsus 5.06
Lisada punkti 5.6 - … Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks
juhatuse esimehe hääl.

Ettepanek: Sõnastada punkt 6.1 - Revisjonikomisjoni valitakse ESLÜ üldkoosoleku poolt kolmeks
aastaks ja vähemalt kolmeliikmelisena.
Hääletamine:
Poolt 88
Vastu –
Erapooletuid –
Otsus 5.07
Sõnastada punkt 6.1 - Revisjonikomisjoni valitakse ESLÜ
üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks ja vähemalt kolmeliikmelisena.

6.
ESLÜ aasta parimate punktiarvestuse
muudatusettepanekute kinnitamine
Kommentaar Margit Kuusman: Eestis liiga vähe erinäitusi, et saaks kindlalt kahel näitusel osaleda.
Emasel koeral on seoses poegimise ja jooksuaegadega näituse vormi ehk ainult poole aasta jagu ja
sel ajal ei pruugi kahte Eesti näitust ollagi.

Ettepanek: Sõnastada punkt II 1. - ESLÜ Aasta parima näitusekoera arvestuses annavad punkte
ainult ESLÜ ja tema liikmesorganisatsioonide saksa lambakoerte erinäitustelt saadud tulemused ja
kuni kaks tulemust välisriigi erinäitustelt.
Hääletamine:
Poolt 88
Vastu –
Erapooletuid –
Otsus 6.01
Sõnastada punkt II 1. - ESLÜ Aasta parima näitusekoera
arvestuses annavad punkte ainult ESLÜ ja tema liikmesorganisatsioonide saksa
lambakoerte erinäitustelt saadud tulemused ja kuni kaks tulemust välisriigi
erinäitustelt.

Ettepanek: Sõnastada punktis III - ESLÜ pea-erinäituse, Balti Siegeri ja Saksamaa pea-erinäituse
(Bundessiegerzuchtschau) tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5.
Hääletamine:
Poolt 51
Vastu 34
Erapooletud 3
Otsus 6.02
Sõnastada punktis III - ESLÜ pea-erinäituse, Balti Siegeri ja
Saksamaa pea-erinäituse (Bundessiegerzuchtschau) tulemuse eest saadud
punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5.

Kommentaar Urve Lageda: Kui näituse poolele lisandus veel üks näitus, mille koefitsient on 1,5,
siis universaalkoera valimiseks peab sellise kaaluga võistlus olema ka koolituspoolel.
Ettepanek: Lisada punkti IV 1. sõnastusse - …Eesti Meistrivõistlustelt…
Hääletamine:
Poolt 83
Vastu –
Erapooletuid 5
Otsus 6.03

Lisada punkti IV 1. sõnastusse - …Eesti Meistrivõistlustelt…

Ettepanek: Lisada punkti IV 4 sõnastusse - …Eesti Meistrivõistlustel…
Hääletamine:
Poolt 85
Vastu –
Erapooletuid 3
Otsus 6.04

Lisada punkti IV 4 sõnastusse - …Eesti Meistrivõistlustel…

Kommentaar Veiko Väljas: Miks ei saanud kuulekuse meistrivõistluseks (KK MV) nimetada mai
kuulekusvõistlust? Praegu on ESLÜ KK MV samal ajal Saksamaa pea-erinäitusega.
Merlin Kanter: Sest Kennelliit on meie KK MV pannud juba oma punktivõistluseks. Me ei saa nüüd
ütelda, et see võistlus ei olegi meie meistrivõistlus. Tunnistan, et see oli minu viga, kuid
võistlusgraafik oli kõikide juhatuse liikmete vahel e-maili teel enne kinnitamist aruteluks.
Veiko Väljas: Kennelliit saab ju ka oma punktivõistlused ringi tõsta.
(Ühtegi üldkoosolekul hääletamist vajavat ettepanekut sellest mõttevahetusest ei tekkinud)
Ettepanek: Jätta ära parima koerajuhi tiitel.

Hääletamine:
Poolt 52
Vastu Erapooletuid 22
Otsus 6.05

Jätta ära parima koerajuhi tiitel.

Märkus: Puntitabelisse 2 peaks FH järgi panema ka IPO-FH
Ettepanek: Kinnitada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta parima eeskiri koos sissehääletatud
muudatustega
Hääletamine:
Poolt: 74
Vastu 14
Erapooletuid –
Otsus 6.06
Kinnitada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta parima eeskiri
koos sissehääletatud muudatustega.

7.

ESLÜ ajakiri

Merlin Kanter – kandidaat ajakirja peatoimetajaks.
LISA 9 – Merlin Kanteri tutvustus
Plaan:
2009 1. number kajastab ainult ESLÜ tegemisi aastal 2008;
2009 2. number anda välja võimalikult ruttu peale 1. numbrit;
1. juuli peavad mõlemad numbrid väljas olema.

8.

ESLÜ uue juhatuse korraline valimine

ESLÜ juhatus kutsutakse täies koosseisus tagasi seoses volituste lõppemisega.
Sõna Veiko väljas: Lisaks teadaolevatele kandidaatidele soovivad kandideerida uude juhatusse
eelmises juhatuses oma tegevuse peatanud juhatuse liikmed: Riina Ruven, Katrin Marandi, Kaire
Sädemets ja Veiko Väljas.
Keegi peale Veiko Väljase isiklikult kohal polnud ja polnud ka nende kirjalikke avaldusi juhatusse
kandideerimiseks. Seega ei saanud kolme kandidaati tegelikult esitada. Veiko Väljas üksi ei
soovinud kandideerida.
Uued kandidaadid:
Ettepanek: Eve Pungas
Hääletamine:
Poolt: 87
Vastu –
Erapooletuid 1
Ettepanek: Kristiina Mitus

Hääletamine:
Poolt 61
Vastu 14
Erapooletuid 13
Ettepanek: Heli Reili
Hääletamine:
Poolt 63
Vastu 14
Erapooletuid 11
Ettepanek: Urve Lageda
Hääletamine:
Poolt 61
Vastu –
Erapooletuid 17
19:35 Lahkus Merlin Kanter. Hääli järgi 85
Ettepanek: Margit Kuusman
Hääletamine:
Poolt 81
Vastu –
Erapooletuid 1
Ettepanek: Anna Luik
Hääletamine:
Poolt 51
Vastu 23
Erapooletuid 8
Otsus 8.01
Valida ESLÜ juhatusse Eve Pungas, Margit Kuusman, Heli Reili,
Urve Lageda, Kristiina Mitus ja Anna Luik

9.

ESLÜ uue revisjonikomisjoni korraline valimine

19:40 Lahkus Tarvo Alev. Häälte lugejaks valiti tema asemel Eve Pungas. Hääli järgi 84
LISA 10 – Maris Lubergi kirjalik nõusolek revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimiseks
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Meeli Puusepp, Tiiu Lepp, Maris Luberg
Hääletamine:
Poolt: 59
Vastu Erapooletuid 24
Otsus 9.01
Maris Luberg

Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Meeli Puusepp, Tiiu Lepp ja

10.

Asendusliikmete valimine

Ettepanek: Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks Felor Sepp, Eha Kõrve, Mariliis Kõvatoomas
Hääletamine:
Poolt 79
Vastu Erapooletuid 3
Otsus 10.01
Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks Felor Sepp, Eha Kõrve ja
Mariliis Kõvatoomas

11.
ESLÜ näitusestatuudi muudatusettepanekute
kinnitamine
Sõna Vilve Roosioks: Meie erinäitustel ei ole kunagi valitud TP ja VSP (tõuparim ja
vastassugupoole parim) nagu seda tehakse kõikide tõugude näitustel. Minu meelest ei ole õige seda
nüüd ainult veteranide tiitli pärast hakata sisse viima. Lisaks võivad hetkel kõik saksa lambakoerad
saada TP/VSP veterani tiitlit ükskõik millisel kõikide tõugude näitusel ilma mingite
lisakriteeriumiteta (aretuskontrolli sooritamine, HD tulemus jne) ja võivad seda ka edaspidi
(erinevalt näiteks EST V CH tiitlist, kus tuleb 1 sert saada saksa lambakoerte erinäituselt). Piisab
veteranide klassi tõstmisest ametlikke klasside alla ja siis teeksime EKL-ile taotluse täiendada EKL
poolt omistatavate tiitlite statuuti ning võrdsustada veteranide SG1 hinne saksa lambakoerte
erinäitusel TP/VSP veterani tiitliga kõikide tõugude näitustel.
Sellisel juhul oleks kirjeldusleht võrdne kõikide tõugude näitustel antud TP/VSP veterani kaardiga
ning kehtiks tiitli EST Vet CH saamisel nendega samaväärselt.
Veteranidele V hinnet ei annaks, sest V hinde võib siiski saada meie erinäituselt ainult varrukakatse
sooritanud koer.
Ettepanek: Veteraniklass teha näitusestatuudis ametlikuks klassiks
Hääletamine:
Poolt 84
VastuErapooletuid Otsus 11.01

Teha veteraniklass näitusestatuudis ametlikuks klassiks.

Koosolek lõppes: 19:55

Koosoleku juhataja ____________________________
Anna Luik

Protokollija______________________
Mare Adermann

