ESLÜ Juhatuse koosolek 09.08.2011
Alguse kellaaeg: 18:25
Toimumiskoht: Kadaka pst 163
Kohal juhatuse liikmed: Felor Sepp, Rain Heinsoo, Urve Lageda, Eve Pungas, Meeli
Puusepp
Külalised: Maris Luberg (revisjoni komisjoni liige), Mare Adermann (saabus 19:57)
Protokollija: Maris Luberg
Koosoleku juhataja: Eve Pungas

Päevakord:
1.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Uute liikmete kinnitamine.
3. Margmani kiri MTÜ Margman IPO eksamite kohta juhatuse protokollis kajastatu
kohta
4. Nürnbergis Siegerschau järel toimuv SV Meeting - kes osaleb
5. Augusti näitus ja AK - korraldajate probleemid jms
6. IPO MV - korraldamise probleemid
7. Oktoobri IPO ja PJK
8. Muud teemad

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Ettepanek: Valida protokollijaks Maris Luberg ja koosoleku juhatajaks Eve Pungas.
Hääletati: kõik poolt
OTSUSTATI: Valida protokollijaks Maris Luberg ja koosoleku juhatajaks Eve
Pungas.

2. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada uuteks liikmeteks Kristiina Mitus, Riina Kitsing, Heidi Nurmela,
Gerda-Ulla Saul, Marika Käggo, Karin Lageda, Aljona Jeremejeva.

Hääletati: kõik poolt
OTSUSTATI: Kinnitada uuteks liikmeteks Kristiina Mitus, Riina Kitsing, Heidi
Nurmela, Gerda-Ulla Saul, Marika Käggo, Karin Lageda, Aljona Jeremejeva.

3. Margmani kiri MTÜ Margman IPO eksamite kohta juhatuse protokollis
kajastatu kohta
MTÜ Margmanilt on saabunud kiri (Lisa 1) , millele tuleks 30 päeva jooksul vastata,
hetkel vajab kirja sisu pisut uurimist ning analüüsimist. Lisaks ei ole MTÜ Margmanilt
endiselt laekunud SV kirjalikku kinnitust, mida ESLÜ on temalt palunud 17.06.2011
selle kohta, et MTÜ Margmani poolt 30.06 – 02.07.2011 korraldatavad eksamid olid
SV vastutusalas ning et mitte EKL heakskiit nimetatud eksamitele ei olegi oluline
nagu nad MTÜ Margman väidab oma kirjades ESLÜ juhatusele. Tegelemine jätkub,
vastus MTÜ Margmanile saadetakse hiljemalt 30ndaks päevaks.

4. Nürnbergis Siegerschau järel toimuv SV Meeting
Toimus arutelu selle üle, kes on selleaastasele peaerinäitusele minemas on ning kes
võiks esindada ESLÜ-d selle raames toimuval SV koosolekul. Hetkel sobivat saksa
või inglise keelt valdavat isikut ESLÜ juhatus leidnud ei ole – pisut on veel aega
uurida ja vaadata, sobiva kandidaadi mitteleidmisel informeerivad Eve Pungas või
Meeli Puusepp SV-d, et sel aastal ESLÜ ei vaja ei VIP pileteid ega osale keegi ka SV
koosolekul.

5. Augusti näitus ja AK - korraldajate probleemid jms
Arutleti selle üle, mis veel tegemata ning kes millega tegeleb, et näituseks kõik asjad
aetud saaksid
Kohtuniku saatja - Rain Heinsoo
0-koer näitusele - Urve Lageda
0-koer AK-le: Ratsumestarin Drago, hetkel olemas 4 registreerunud koera.
Sponsor – Felor Sepp tegeles, Royal Canin on sponsor augusti näitusel
Helitehnika, niitmine hotelli poolt; üle tuleb vaadata, kuidas läbi viia varrukakatse –
kas staadionil on veel ruumi – kuna laekus informatsioon et osa staadionist on üles
kaevatud. – Meeli Puusepp koordineerib
Rinnanumbrid Royalilt olemas – Felor Sepp

Näituselint ja lindi kinnitamise poldid – Rain Heinsoo koordineerib, uurib poltide
maksumuse ning annab juhatusele teada.
Näituse tulemuste tahvel – Eve Pungas koordineerib, et seekord saaks veel sobivalt
joonitud paberi, Rain Heinsoo uurib korduvkasutatava tahvli võimalusi.
AK dokumendid – Urve Lageda koordineerib.

6. IPO MV - korraldamise probleemid
Lõplik põldude asukoht teadmata
Jäljetegijad leiab Mare Adermann
Kuulekus ja kaitse Helerose platsil
Sponsoriks Platinum
Karikad - tuleb tellida, Rain läheb vaatab ja annab teada, Eve annab eelarve. Peale
regamise lõppu annab Eve Rainile kogused teada.

7. Oktoobri IPO ja PJK
Oktoobrikuistel IPO ja PJK võistlustel on lubanud hinnata Vilve Roosioks.
Varrukamehed ja peakorraldaja – Peakorraldaja Meeli Puusepp, kui ta ise võistleb,
siis otsib endale asendaja.
Samal ajal on Koeraspordi Liidul plaanis seminar, mille reklaami ei ole kuskil üleval,
seetõttu ei saanud ESLÜ eksamite kuupäevade taotlemisel sellega arvestada.
Hetkeseisuga ei saa ESLÜ enam kuupäevi muuta. Tulevikus tuleb omavahel
paremini suhelda, et taolisi olukord vältida, seekord ilmselt tuleb kuidagi ära
kannatada.

8. Muud teemad
• WUSV - koondis, VIP kutsed
Meeli Puusepp vestles korralduskomitee esindajaga, küsis VIP kutsete arvu ja nende
saajate nimesid. Juhatuse liikmed peaksid saama kutsed kindlasti.
Hetkel on Eestist kvalifitseerunud üks paar WUSV-le – Meeli Puusepp uurib, kas
nemad oleksid sinna minekust huvitatud.

• Maris Luberg uurib EKL-st, kas AK-de korraldamisel on EKL poolt nõutav ka
koondprotokolli edastamine neile.
• Järgmise aasta sponsorite peale tuleks hakata mõtlema, järgmisel koosolekul
tuleks panna paika, mida vajame ja hakata tegelema, et mida pakkuda on.
• Laekunud on suuline taotlus ühe koera koolitustulemuse kohta SV-s. Eve
Pungas palub vastavasisulise taotluse edastada kirjalikult ESLÜ juhatusele
ning peale ametliku päringu laekumist saab ESLÜ juhatus ESLÜ liikme
taotlusele vastuse leidmisega tegelema hakata.
• Koosoleku lõpp: 21.03

