Keila 25.03.2011
Kell 16:00 – 18:00
Kohal:
Juhatuse liikmed: Eve Pungas, Margit Kuusman, Heli Reili, Markus Kropeit, Felor Sepp.
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Margit Kuusman, protokollijaks Eve Pungas.
Päevakord
1.
2.
3.
4.

Uute liikmete kinnitamine
pikakarvalised SLK
sponsorleping
Muud teemad

1. Uute liikmetel kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Andres Pedaste, Ants Ruven, Sirli Pikk, Julia Eesalu, MTÜ Pärnumaa
Koeraspordi Akadeemia
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Andres Pedaste, Ants Ruven, Sirli Pikk, Julia Eesalu,
MTÜ Pärnumaa Koeraspordi Akadeemia
2. pikakarvalised SLK
Ühest tõuvariatsioonist teise üleviimise korra koertel määrab ja kinnitab tõutunnistusi väljaandev
organisatsioon, antud juhul on selleks EKL. Kahjuks pole siiani EKLi juhatus antud teemat puudutanud
ega ka sellega ESLÜ poole pöördunud. Margit suhtleb EKL-i juhatusega, koostab ESLÜ poolsed
ettepanekud antud asjas ning edastab need siis EKL-le kinnitamiseks.
3. sponsorleping
2011 aastal on ühingul mitu sponsorit üritustele. Momendil sai allkirjastatud leping Bramham Trade ASiga, kes on peaerinäituse sponsoriks.
4. muud teemad
• Liikmeks astumise avaldus – uurida kas oleks võimalik blanketi muuta ka selliselt et kui ühingud
soovivad astuda liikmeks siis oleks vastav blanket. Momendil ei sobi hästi eraisikule mõeldud
avalduse blanket. Samuti tuli ettepanek, et tulevikus hakata nimetama jur. liikmeid nt. ESLÜ
alagruppideks. Margit tegeleb teemaga uurides kuidas Soomes selline asi toimib.
• Võtta hinnapakkumised uute rinnanumbrite valmistamiseks, mis oleks ainult ühingu logoga.
Sest näiteks käesoleval aastal kui sponsoreid mitu, ja mõni ainult ühel üritusel, siis oleks
ebaõiglane neilt ka rinnanumbreid paluda.
• Panna ankeetidele, reg.lehtedele meili aadress kohustuslikuks.
• Markus tegi statistikat 2010.a. IPO eksamite ja võistluste osavõtu kohta (diagramm)–
71,4% - SLK
21,4 % - DOB
2,04% - Saksa Bokser,Suur Snautser
1,02% - Rottweiler, Mallorca Mastif, Šveitsi v.lambakoer

-

-

Eeskirjades ettenähtud, et nii IPO eksamitel kui ka võistlustel peab olema min.4 osalejat et
üritus toimuks. Statistiliselt oleks kõik 2010.a. IPO eksamid/võistlused ära jäänud, kui ei oleks
osalejate hulgas olnud SLK-i ning vastupidiselt vaid saksa lambakoertest osalejatega oleksid
kõik üritused toimunud.
Sellest tulenevalt küsimus kas ei peaks EKL-KKK ESLÜ-ga koostööd tegema kõikvõimalike
eeskirjade muutuste/täienduste osas mis puudutab kaitsetöö osaga koolitusalasid? Hetkel ei
kuulu EKL-KKK eestseisuse koosseisu ühtegi aktiivset ESLÜ liiget või kedagi ESLÜ juhatusest.
Teine võimalus oleks saksa lambakoerad analoogselt jahikoertega EKL-KKK pädevusest välja
jätta.
ühingule sai tellitud uus püstol, kuna üks püstolitest lagunes eelmisel hooajal ära ja ühega ei tule
toime. Püstol koos ühe karbi padrunitega (100tk) jõudis kohale ja see sai üle antud Margitile.
Margit tellis oma värviprinterile uue kasseti ja kuna seda printerit kasutab ta ka AK dokumentide
trükkimiseks, siis palus ta kompenseerida 50% arvest, mis oleks 66,45.
Hääletamine: Ühehäälselt
OTSUSTATI: kompenseerida Margitile 50% värviprinteri kasseti maksumusest.
A.Oblika 18.10.2010 koostatud ja avalikult levitatud e-mail, milles ta laimas SV kohtunikke.
Ettepanek: Anda A. Oblikale korraldus vabandada oma käitumise pärast avalikult (kirjalikult
taasesitamist võimaldavad vormis) hiljemalt 14.04.2011.
Hääletamine: ühehäälselt
OTSUSTATI: Anda A. Oblikale korraldus vabandada oma käitumise pärast avalikult (kirjalikult
taasesitamist võimaldavad vormis) hiljemalt 14.04.2011.

