MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu üldkoosolek
EKL büroo saal Alajaama 8, Tallinn
19.detsember 2017
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Päevakord:
18.00
1. Registreerumine.
18.05
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
18.10
3. Volituste andmine ESTÜ juhatusele.
18.20
4. ESTÜ aasta koera punktiarvestus.
18:40
5. ESTÜ aretuse erinõuded ja nende kontrollimine EKL’is. Pesakonna aretusnõuetele
vastavuse tõendi esitamise nõude puudumine EKL-i aretuse erinõuete dokumendis.
19:00
6. ESTÜ arengukava ettevalmistava töögrupi tegevus.
19.10
7. Küsimused ja ettepanekud.

1. Registreerumine.
Registreerusid: Helve Malmsaar, Elo Malmberg, Aili Piirikivi, Airi Aunbaum, Raili RoosJoon, Greete Raun, Ulvi Koov
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
Koosoleku juhataja valimine: 7 poolt häälega valiti koosoleku juhatajaks Ulvi Koov
Koosoleku protokollija valimine: 7 poolt häälega valiti koosoleku protokollijaks Greete Raun
3. Volituste andmine ESTÜ juhatusele.
Hääletusele võeti volituste andmine ESTÜ juhatusele muuta ESTÜ aastakoera arvestuse
statuuti.
Anda volitused ESTÜ juhatusele ESTÜ aastakoera statuudi muutmiseks (6 häält poolt ja 1
hääl erapooletu)
4. ESTÜ aasta koera punktiarvestus.
Arutati ESTÜ Aasta koer punktiarvestuse põhimõtteid ja Soome TÜ-s (Suomen
Samojedinkoira-yhdistys) kasutusel olevat aastakoera punktiarvestuse tabelit.
Tehti ettepanek hääletada kaks korda:
1) Hääletada, kes on selle poolt, et võtta olemasolev Soome (Suomen Samojedinkoirayhdistys) punktiarvestuse süsteem aluseks ESTÜ Aasta koer valimisel. (5 häält poolt
ja 2 häält erapooletud)
2) Hääletada, kes on selle poolt, et kasutada sama Soome (Suomen Samojedinkoirayhdistys) punktiarvestuse süsteemi põhja ka tagasiulatuvalt 2017 a. aastakoera
valimisel. (5 häält poolt ja 2 häält erapooletud)
5. ESTÜ aretuse erinõuded ja nende kontrollimine EKL’is. Pesakonna
aretusnõuetele vastavuse tõendi esitamise nõude puudumine EKL-i aretuse
erinõuete dokumendis.
Tehti ettepanek hääletada, kas ESTÜ jätab pesakondade aretusnõuete vastavuse kontrollimise
EKL –i ülesandeks. (7 häält poolt)
Lisaks tuli ettepanek, teha 4 aasta jooksul statistikat ja vaadata palju jäi ESTÜ-le laekumata
pesakonna tõendi väljastamisest laekumata tulu ja kas tasuks seda otsust muuta.
6. ESTÜ arengukava ettevalmistava töögrupi tegevus.
Kuna Katrin Oinits andis 17.07.17 teada enda taandamisest, siis on arengukava töögrupi
tegevus peatatud määramata ajaks. Ettepanek läks hääletamisele.(7 poolt häält)

7. Küsimused ja ettepanekud.
Esitati küsimus, kas jätkata ühingu välisüritustega (matkad, veokoolitused)?
Otsustati kindlasti jätkata kõigi üritustega.
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Protokollija
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