EESTI SAMOJEEDIDE TÕUÜHING MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

nr 1-18

Toimumise aeg: 03.04.2018, kell 18.00 – 20.00
Toimumise koht: EKL saal, Alajaama tn.8, Tallinn
Juhatas: Ulvi Koov
Protokollis: Helve Malmsaar
Esitatud päevakord:
1. Registreerimine
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
3. Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2017 aastal
4. Majandusaasta aruande ettekanne
5. Revidendi sõnavõtt ja arvamus 2017 majandusaasta aruandele
6. Majandusaasta aruande kinnitamine
7. Põhikirja muudatusettepanekute ettekanne
8. Põhikirja kinnitamine
9. Ülevaade WSM 2019 korraldusest
10. ESTÜ erinäitus 2019, EURO Samoyed Show 2019
11. Kokkuvõte 2015-2018 juhatuse tööst
12. Uue juhatuse valimine
13. Küsimused ja ettepanekud

1. Osavõtjate registreerimine
Kutsutud:105 liiget
Lisa 1: ESTÜ liikmete nimekiri
Osales: 9 liiget, volikirja alusel 7 liiget
Lisa 2: Osalejate nimekiri
Üldkoosolek on otsustusvõimeline
ESTÜ juhatuse aseesimehe Ulvi Koov`i avasõnad tervitusega ühingu liikmetele.

2. Koosoleku juhataja, häälte lugeja ja protokollija valimine:
Ettepanek: juhatajaks valida Ulvi Koov
Otsus: Ulvi Koov valitud koosoleku juhatajaks: ühehäälselt
Ettepanek: häälte lugejaks valida Greete Raun
Otsus: Greete Raun valitud häälte lugejaks ühehäälselt
Ettepanek: protokollijaks valida Helve Malmsaar
Otsus:Helve Malmsaar valitud koosoleku protokollijaks ühehäälselt
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3. Kokkuvõte ESTÜ tegevusest 2017 aastal
Lisa 3: MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu tegevusaruanne
Ülevaade: Aili Piirikivi.
Liikemte poolt päevkorra punkti 3 kohta kommentaarid puudusid ning
küsimusi ei esitatud.

4. 2017 Majandusaasta aruande ettekanne
Lisa 4: Majandusaasta aruanne
Ülevaade: Ulvi Koov
Liikemte poolt päevkorra punkti 4 kohta kommentaarid puudusid ning
küsimusi ei esitatud.

5. Revisjonikomisjoni arvamuse 2017 majandusaasta aruandele
Lisa 5: Revisjonikomisjoni akt
Revisjonikomisjoni arvamuse luges ette Helve Malmsaar.
Liikemte poolt päevkorra punkti 5 kohta kommentaarid puudusid ning
küsimusi ei esitatud.

6. Majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada ESTÜ majandusaasta aruanne
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt

7. ESTÜ Põhikirja muudatusettepanekute ettekanne
Lisa 6: Muudatusettepanekutega ESTÜ põhikiri
Aili Piirikivi loeb vastavalt heale tavale muudetud põhikirja ette.
Ulvi Koov seletab lahti põhjused, miks oli vaja muuta põhikirja:
MTÜ seadust on vahepealsetel aastatel muudetud ja ESTÜ põhikiri
on vastuolus MTÜ seadusega.

8. ESTÜ Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada ESTÜ põhikirja muudatusettepanekud
Hääletamine: poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid 1
Otsus: Kinnitada ESTÜ põhikirja muudatused

9. Ülevaade WSM 2019 korraldusest
Ülevaade: Ulvi Koov
Töörühm on jäänud 11 liikmeliseks;
Paljud alguses soovi avaldanud inimesed teatasid oma loobumistest;
Registreerimine üritusele on avatud 2018 jaanuari lõpust;
Registreerunuid on välisriikidest 21 osalejat;
Ürituse vastu tuntakse suurt huvi, kirjavahetus käib mitmete välisriikide
kasvatajate/klubide/huvilistega. Näiteks USA, Austraalia, Sveits, Itaalia, Slovakkia,
Sotimaa, Inglismaa, Soome, Poola jne;
Greete Raun teeb koostööd EKA-ga, kus tudengite lõputööna on valmimas ESTÜ
erinäituse auhinnad;
Raili Roos-Joon liitus korraldusmeeskonnaga ja jääb vastutama transfeeri
organisatoorse poole eest;
Endiselt on jõus üleskutse kõikidele liikmetele endast märku anda kui on soovi ja
võimalust abiks olla.
Küsimus saalist: Milline on prognoositav osalejate arv?
Vastus Ulvi Koov: Orienteeruvalt 150 kuni 200.
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10. ESTÜ erinäitus 2019 ja EURO Samoyed Show 2019
Muutus näitusepäevade aeg/pealkiri, Kuna Euro Samoyed Comite presidendilt
J.Fuleriova´lt tuli ettepanek korraldada samaaegselt ka Euro Samojed Dog Show, siis
see üritus paigutati laupäevasele päevale, ESTÜ erinäitus jääb reedele ja
konverents pühapäevasele päevale.
Pooleli on arutelu võitja tiitli nimetuse andmise üle kõikidele klassidele. Riigiti on
klasside hindamise reeglid erinevad. Lõpliku otsuse teeb EKL.
Kinnitamata on ka tiitli nimetus. Euro Samojed Winner on ESTÜ poolne variant.
Otsuse tiitli nimetuse osas teeb Euro Samoyed Comite.

11. Kokkuvõte 2015 aprill kuni -2018 aprill juhatuse tööst.
Lisa 7: Kokkuvõte juhatuse tööst 2015 aprill - 2018 aprill
Kokkuvõtte luges ette Ulvi Koov
Liikemte poolt päevkorra punkti 11 kohta kommentaarid puudusid ning
küsimusi ei esitatud.

12. ESTÜ juhatuse valimine.
Raili Roos-Joon andis omapoolse lühikese hinnangu juhatuse tööle ja tegi ettepaneku
samas kooseseisus jätkamiseks.
Ettepanek: Kinnitada ühingu juhatus kooseisus: Helve Malmsaar, Greete Raun,
Margit Oja, Aili Piirikivi ja Ulvi Koov ning anda volitused järgmiseks ametiajaks
valimise hetkest.
Kandidaadid Helve Malmsaar, Greete Raun, Margit Oja, Aili Piirikivi ja Ulvi Koov
andsid kandideerimiseks oma nõusoleku.
Hääletamine:
Helve Malmsaar poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, üks sedel tühi;
Greete Raun poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, üks sedel tühi;
Margit Oja poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, üks sedel tühi;
Aili Piirikivi poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, üks sedel tühi;
Ulvi Koov poolt 15, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud, üks sedel tühi.
Otsus: Kinnitada ühingu juhatus kooseisus: Helve Malmsaar, Greete Raun, Margit
Oja, Aili Piirikivi ja Ulvi Koov ning anda volitused järgmiseks ametiajaks valimise
hetkest.

13. Küsimused ja ettepanekud
Miks ei käi enam kasvatajad koos;
Kuidas edasi;
Kuidas kaasata rohkem koeraomanikke nende endi huvides;
Milliseid üritusi organiseerida/korraldada, mille vastu oleks suurem huvi.
Valupunktid:
Venemaa ja Läti kutsikavabrikud, kust tulevad “samojeedilaadsed” koerad;
Kuidas selliste koerte omanikud läbi valusa õppetunni jõuavad ühinguni;
Kuidas inimesi ennetavalt informeerida/ettevalmistada.
Teavitustööd ja selgitustööd tuleb hakata rohkem tegema;
Meediakajastuse suurendamine;
Erinäituse korraldustoimkonna mured:
Peale erinäitust ilmuvad FB gruppides müügikuulutused erinäituselt auhinnaks
saadud söögikottide näol.
Sponsorite suhtes on see väga taunitav tegevus. Arusaadav kui auhinnatoit
konkreetsele koerale ei sobi, aga seda on ebaeetiline avalikult müüa,
normaalne oleks see annetada varjupaikadele või anda tuttavate koertele,
kellele antud toit sobib.
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Omanikuta uitavad samojeedikoerad, nii linnas kui metsas.
Teatud piirkondades ühed ja samad koerad pidevalt jooksus/lahtiselt! FB on
väga tänuväärne portaal, koerad saavad enamasti kiiresti omanikuni
toimetatud.
Kuidas ESTÜ FB lehel kajastada kui koerad on kodus, kas kuulutus maha
võtta? FB leht oleks informatiivsem ja ürituste info oleks paremini kättesaadav,
pigem hoida leht korras ja kui teema ei ole enam aktuaalne (koerad on kodus),
siis postitused administraatori poolt kustutada.

Aitäh kõigile osalejatele ja kaasamõtlejatele.

Koosoleku juhataja
Ulvi Koov

Protokollija
Helve Malmsaar

Lisad:
Lisa 1: ESTÜ liikmete nimekirI
Lisa 2: Osalejate nimekiri
Lisa 3: MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu tegevusaruanne
Lisa 4: Majandusaasta aruanne
Lisa 5: Revisjonikomisjoni akt
Lisa 6: Muudatusettepanekutega ESTÜ põhikiri
Lisa 7: Kokkuvõte juhatuse tööst 2015-2018 aprill
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