Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) juhatuse koosoleku protokoll nr.5
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Tagadi treeningkeskus
Osalejad: Lea Tõnismäe, Eve Pungas, Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Felor Sepp, Jaan Kotkas,
Agle Oissar ja Birgit Paltsmar
Teemad:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Koosoleku juhatajaks valiti Eve Pungas ja protokollijaks Jaan Kotkas
Poolt: 8 liiget
2. Kristiin Keerniku pöördumine kutsikate kodulehel reklaamimise osas.
Hetkel on kodulehel kuni 4-kuuliste kutsikate reklaamimine ja peale 4 kuud võetakse
maha ühingu poolt. Pöördumisele vastab Eve Pungas.
Peale 4 kuulist reklaamimist oleks iga järgnev pesakonna reklaami tasu 5 eurot ühe
kalendrikuu eest. Reklaamija peab ühingule teavitama e-posti teel soovist kuulutust
pikendada ja tasuma reklaamitasu eelnevalt ühingu arveldusarvele. Kui reklaamija ei
ole soovist teavitanud, siis kuulutus eemaldatakse.
Käesolev muudatus lisatakse hinnakirjale.
Poolt: 8 liiget
3. K.Mändi pöördumine aretuskontrolli (AK) dokumentide osas
ESLÜ juhatus on väljastanud kõik dokumendid saajale ja uue koopia kättesaamiseks
peab saaja tuvastama probleemi Eesti Posti ASiga ja esitamavajalikud dokumendid
juhatusele, et käesolevaid dokumente ei ole talle väljastatud.Peale arutelu otsustas
juhatus ühtselt, et iga ametliku dokumendi koopia väljastamine 15 eurot dokumendi
kohta. Muudatus lisatakse ESLÜ kodulehel olevasse hinnakirja ning teavitatakse
muudatusest liikmeid e-posti teel.
Poolt: 8 liiget
4. Händleri koolitus noortele
Birgit Paltsmar tegi juhatusele ettepaneku, et võiks korraldada uue händleri
koolituse. Koolitus võiks olla seeriana, kus oleks teoreetiline kui ka praktiline osa.
Koolituse kava ja ülesehitus pandaks kokku koos leitava koolitajaga. Birgit suhtleb
Eesti händleritega, et leida koolitaja ja koostada koolituskava.
Poolt: 8 liiget
5. Kutsikate ja noorkoerte perepäev
Perepäeval oleks koeraomanikule kui ka lihtsalt huvilisele erinevad töötoad:
Päästetöö
Rallikuulekus
Agility

SK
IPO
Kuulekus
Näitus
Kaitse
Uus üritus on planeeritud juuli esimesel nädalavahetusel. Jooksev informatsioon
pannakse kodulehele ja Facebooki gruppi
Poolt: 8 liiget
6. Toetuste taotlusvoorud ja lisarahastuse võimalused
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)
LEADER programmi tutvustamine ja toimus arutelu sellel teemal ning Jaan Kotkas
osaleb järgmisel LEADERi infopäeval ning tutvustab teistele juhatuse liikmetele
saadud informatsiooni taotluse tegemise kohta.
Poolt: 8 liiget
7. Kodulehe uuendamine ja hinnapakkumiste analüüs
Rain saadab kõik varasemad pakkumised Jaanile ning küsitakse juurde ka uued
hinnapakkumised ja kaasajastatakse hinnad. Leitakse ka alternatiivseid võimalusi
lihtsustada erinevate protsesside kaasajastamine (automaatsed teavitused
liigmetele, kataloogide koostamine jne). Jaan Kotkas kontakteerub kõikide kodulehel
olevate kennelitega ja värskendab kennelite nimekirja. Kodulehele teostatakse ka
üldine erinevate linkide kontroll ja puudused eemaldatakse jooksvalt neid avastades.
Poolt: 8 liiget
8. Osalejate osaluspakid
Juhatus otsustas valida üksmeelselt osalejapakki ühe Balsnacki toote. Ühing soetab
kaks erinevat toodet (rukkivahvel ja seakamarakrõpsu sinepiga).
Poolt: 8 liiget
9. ESLÜ juhatuse esimehe valimine
ESLÜ juhatus valis juhatuse esimeheks Rain Heinsoo
Poolt: 8 poolt
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