Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu juhatuse koosolek
Tagadi Treeningkeskus

30. juuni 2019

Osalejad: Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Eve Pungas, Lea Tõnismäe, Birgit Paltsmar ja Jaan
Kotkas
Teemad:
1. Koosoleku juhtajaks valiti Rain Heinsoo ja protokollijaks Jaan Kotkas
Poolt: 6 liiget
2. WUSVi toetus ja meened
Osalustasude maksmine teostatakse osalejate eest ära ning kui mingil põhjusel isik võistlusel
ei osale, on ta kohustatud ühingule toetuse tagastama. Selleks sõlmitakse osaleja ja ühingu
vahel leping.
Ühing peab leidma kliiniku, kes teostab vastava looma tervisekontrolli. Selleks saadetakse
kliinikutele päring, et teostada koertele ülevaatus ja et kõik koerad oleksid hinnatud ühes
kliinikus. Saadetakse päring kolmele kliinikule: Erivet, Billy Loomakliinik ja Oknavet’i kliinik.
Kliinikutest saadakse vastus hinnapäringule ning valitakse ja esitatakse WUSVile
esitatavatele osalejatele. Kõik osalejad peavad tervisekontrolli teostama ühingu poolt
esitatud kliinikus. Kui osaleja keeldub, siis ei maksa ühing osaleja osalustasu WUSV’il.
Koera tervisekontroll peab olema teostatud hiljemalt 06. september 2019 kuupäevaks ning
haigusloo koopia saadetud ühingu juhatusele.
Aastal 2020 peab olema tehtud koerale Saksamaal hinnatud puusapildid.
Ühing maksab osaliselt kinni kapteni ja abikapteni kulutused, kui on esitatud ühingule
mõistlik kulude kalkulatsioon ja eelnevad kulud, mis võivad seal tekkida. Ühingul puudub
võimekus maksta kõik kulutused, vaid osaliselt tekkivad kulud.
Kapten ja abikapten esitavad augusti viimaseks nädalaks esmase kulu kalkulatsoonide
ülevaate ühingu juhatusele.
3. Baltic Sieger
Kuna sponsorlust sellel aastal ei ole, tuleb leida lahendus, et kas teostatakse video
ülesvõtmine näitusest või tehakse näitusele erinevad meened. Video filmimise tasuks on
840 eurot (koos km-ga). Hetkel ühingul selleks rahalised vahendid puuduvad ja seda ei võeta
teostusse. Osalejatele on auhinnad näitusel piiratud ning leitakse selleks erinevad
võimalused.
Baltic Siegeril toimub ka ühingu meenete müük, kus inimesed saavad soetada ühingu
esemeid.
Steve Gish’i osalemine Baltic Seigeril sõltub ilmast - kui ilm on päikseline ning kuiv, siis ta
tuleb Baltic Seigerile pildistama.

4. 2020. aasta sponsorlus
Toimus arutelu sponsurluse üle ja palutakse Felorilt ülevaade.
Augustiks peab olema ühingul sponsorluse pakkumised ning siis võetakse vastu ühine otsus,
kellega sõlmitakse sponsorluse leping.
5. Varrukameeste meened
Võistlustel osalevatele varrukameestele jääb meeneks varrukakate.
Poolt: 6 liiget

