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Osalesid: juhatuse liikmed Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Rain Heinsoo, Külli Soo, Urve Lageda,
Felor Sepp.
Koosoleku juhatajaks valiti Külli Soo, protokollijaks Meeli Puusepp

Päevakord:
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Ajakirja Saksa lambakoer ilmumisgraafik 2015
Aretuskontrollide graafik 2015
ESLÜ koduleht
ESLÜ koolitusplatsid 2015
Uue aasta pidu 2015 ja parimate autasustamine
Reklaamkingitused

1. Arutati ajakirja ilmumisgraafikut 2015.aastaks. Leiti, et graafik võiks enam-vähem samaks
jääda kui sel aastal kuid selle vahega, et viimase numbri ilmumisaega veidi aasta lõpu poole
nihutada. Siis on ka võistlushooaeg lõpuni jõudnud ning viimaste võistluste tulemused saab
ajakirjas kajastatud. Meeli oli rääkinud peatoimetaja Merlin Kanteriga ja graafiku
kooskõlastanud.
Otsustati: Kinnitada ajakirja Saksa Lambakoer 2015 a. ilmumisgraafik alljärgnevalt:
SLK 1/2015 – nädal 10 (märtsi algus)
SLK 2/2015 – nädal 28 (juuli keskpaik)
SLK 3/2015 – nädal 48 (novembri keskpaik)
2. Kasvatajad ja klubid on seekord olnud aktiivsed ja ise soovi avaldanud 2015 a.
aretuskontrollide korraldamiseks. See on väga hea, siis on võimalik AK-sid ka väljaspool
Harjumaad korraldada. Leiti, et võiks kodulehele teate üles panna, et korraldada soovijad
juhatusele oma sooviavaldused saadaksid. Meeli koostab teadaande teksti ja edastab selle
webmasteritele ülespanemiseks.
Otsustati: Panna ühingu kodulehele teade, et aretuskontrolli korraldajad peavad oma taotlused
esitama juhatusele hiljemalt 10.detsembriks 2014. Taotlus peab sisaldama kinnitust, et korraldaja
organiseerib toimumiskohale AK läbiviimiseks vajaliku varustuse, korraldab kohtuniku ja
varrukamehe transpordi ning valmistab ette ja täidab AK dokumendid. Juhatus kinnitab 2015 aastaks
aretuskontrollide graafiku laekunud taotlusi arvesse võttes hiljemalt detsembri lõpuks.
3. ESLÜ koduleht pärineb 2005 aastast ja on ajale jalgu jäänud. SpinTek teatas, et plaanib vanast
serverist kus ühingu koduleht paikneb järgmise aasta 1.kvartalis loobuda ning uude
serverisse seda automaatselt ümber tõsta võimalik ei ole – leht on liiga vanade vahenditega
tehtud ja ei haaku uue serveriga. SpinTek tegi juba kevadel pakkumise uue andmebaasi ja
kodulehe välja töötamiseks, aga pakkumise hind ületas meie võimalusi ja seetõttu oleme
otsustamist edasi lükanud. Igal juhul tuleb 2015 alguses mingid kulutused kodulehe
ümbertõstmiseks teha, minimaalsed kulud olemasoleva lehe ümbertõstmiseks oleksid ca

1000 eurot. Uue andmebaasi ja kodulehe tegemine läheks esialgsete hinnangute põhjal
maksma ca 5-6 korda rohkem. Oleme selle arvestusega ka 2014 kulusid kokku hoidnud, et
oleks võimalus 2015a. alguses uue kodulehe tegemiseks investeerida.
Otsustati: kontrollida üle võimalused ühingu uue kodulehe tegemiseks eesmärgiga leida parim hinna
ja kvaliteedi suhtega pakkumine. Rain otsib teenuse pakkujaid ja peab ühingu nimel läbirääkimisi.
4. Ühingul on praegu kasutada ja hallata 2 koolitusplatsi, Tagadi ja Vääna. Tagadi platsi
arendamisega on viimasel ajal hoolega tegeletud ning plats on korralikult valgustatud, mis
võimaldab seda ka pimedal ajal kasutada. Tagadi platsi omanik on huvitatud ühinguga
koostöö jätkumisest.
Kuna Vääna platsi kasutusleping kestab kuni 30.04.2015, siis tundis platsi omanik Heli Vaab huvi,
kas ESLÜ sooviks platsi haldamist jätkata.
Juhatus leidis, et ühingul tegelikku vajadust 2 platsi järgi ei ole. Samas kui uut Vääna platsi
haldajat ei leita, siis kasvab plats rohtu ja muutub kasutuskõlbmatuks, see oleks koeraspordile
kindlasti tagasilöögiks. Meeli uurib, millised võimalused on platsi niitmiseks 2015 aastal ja võtab
pakkumised.
Arutati vajadust koostada platsi kasutuskord. Praegu on tekitanud probleeme see, et treenerid
broneerivad platsi ära ja tavakasutajal on platsidele pääsemine seetõttu keerukam. Leiti, et
nädalavahetusel peaks jätma mingid ajad reserveeringutest vabaks, et kõikidel ESLÜ liikmetel
oleks võimalus platsidel treenida. Meeli paneb mingid punktid kirja ja juhatus vaatab
kasutuskorra üle.
Otsustati: jätkata eelkõige Tagadi platsi arendamist. Kui Vääna platsile uut haldajat ei leita, jätkab
ühing ka Vääna platsi haldamist järgmisel hooajal; kui haldaja leidub, siis ESLÜ Vääna platsiga ei jätka.
5. Arutati Uue Aasta Peo korraldusküsimusi ja parimate autasustamist. Rain ja Eve tegelevad
karikatega.
Otsustati: korraldada Uue Aasta Pidu kohvikus Kaffel, aadress Pärnu mnt 67A.

6. Reklaamkingitused – võiks juurde tellida ühingu kruuse, neid on hea kinkida nii kohtunikele
kui abilistele. Meeli ja Maret lähevad enne jõule põlluomanikke tänama ja neile jõulupakke
viima, selleks ajaks oleks kruuse tarvis.
Jäljevaiad – üritame tellida uued vaiad fiibervarrega, otsas ESLÜ sümboolikaga lipuke. Kui keegi
peaks vaia põllule unustama, siis erinevalt metallvaiast ei lõhu see põllumeeste tehnikat ära.
Otsustati: tellida juurde ESLÜ sümboolikaga kruuse ja uued fiibervarrega jäljevaiad.
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