Juhatuse koosolek 6/2010
Keila 17.08.2010
Algus: 18:00
Kohal:
juhatuse liikmed: Eve Pungas, Heli Reili, Felor Sepp, Eha Kõrve (asendusliige)
külaline: Merlin Kanter
Margit Kuusman ja Markus Kropeit vajadusel saadaval telefoni teel.
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas, protokollijaks Felor Sepp.
Päevakord:
1. Uute liikmete kinnitamine
2. IPO MV 28.-29. august
3. Tabasalu platsi talgud
4. Septembrikuu aretuskontroll - koht, varrukamees
5. Sponsorid
6. Erinäituse kokkuvõte
7. Kulud ajakirjale
8. Jooksvad küsimused
1. Uute liikmete kinnitamine.
Eelmisest juhatuse koosolekust saadik on ESLÜ-le laekunud uusi liikmeks astumise avaldusi.
ETTEPANEK: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Katriin Salumaa, Kaido Nurk ja Jaanika Pukkonen.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Katriin Salumaa, Kaido Nurk ja Jaanika
Pukkonen.
2. IPO MV 28.-29. august
Peakorraldaja Merlin Kanter, kohtunik Heikki Hiltunen Soomest. Toimub Tabasalu platsil,
rohupõllud valimisel. Praeguseks registreerunud 5 osalejat 3. astmesse, eeldatav osalejate arv 10.
Koordineerimine sujub plaanipäraselt.
3. Tabasalu platsi talgud
Heli Reili suhtleb sellel teemal Tõnis Vanaveski’ga (TV). Tõenäoliselt kevadel millalgi TV teatab,
millal on inimesi vaja ja kui palju.
4. Septembrikuu aretuskontroll
Aretuskontroll võiks Urani näitusel planeeritu asemel toimuda Articus’e platsil 16. septembril,
kuna Urani näituse raames on selle toimumine vähetõenäoline. Kohtunikuks Aliftina Petrova ja
varrukameheks Janar Klement.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Septembrikuu aretuskontrolliks sobib paremini Articus’e plats ja
kuupäevaks 16. september. Kohtunikuks Aliftina Petrova ja varrukameheks Janar
Klement.

5. Sponsorlus aastateks 2011 ja 2012
Sponsorlusteema on läbirääkimiste staadiumis. Arutati läbi kehtivad lepingupunktid ja jõuti
järeldusele, et nii mõneski punktis on võimalik teha mööndusi ning läbirääkimisi jätkab Felor
Sepp.
6. Erinäituse kokkuvõte
Arutuse aluseks olid näitusel osaleda soovijad, kes teatavad, et soovivad tasuda osalemistasud
kohapeal sularahas, kuid samas näitusele ei ilmugi. Selliste osaledasoovijate seas on olnud
erinevate riikide esindajaid (Läti, Leedu, Soome, Rootsi).
ETTEPANEK: Mainitud näitusel osaleda soovijad peavad edaspidi arvestama, et järgmisel
näitusel osaleda saab peale seda, kui eelmise näituse tasu on tasutud. Nimetatud osalejate, kes
pole näitusele ilmunud, kohta koostatakse nimekiri. Teine alternatiiv on loobuda
sularahamaksetest e. sobib vaid pangaülekanne.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Aktsepteerida vaid pangaülekannet (st. kui ülekannet ESLÜ kontole pole, ei
märgita ka näituse kataloogis e. pole võimalik osaleda).
7. Kulud ajakirjale
Eesmärgiga vähendada kulusid ajakirjale, tuleb uurida pakutavaid hindasid trükiteenuste osas ja
üheks võimaluseks on ka väljastada ajakirja 4 kuu tagant e. trimestris, millega oleks võimalik
saavutada kokkuhoid ca 15 000 krooni. 2. nr. on plaanis välja anda augustikuu lõpuks ja 3. nr.
detsembris. 2011. a. ilmuksid ajakirjad vastavalt aprillis, augustis ja detsembris.
ETTEPANEK: Kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer ilmumine 3 korda aastas.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer ilmumine 3 korda aastas.
Koosolek lõppes 19:45
Koosoleku juhtaja:

Koosoleku protokollija:

