EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.02/2007
22.november 2007.a., Viimsis, 20,00 – 22,00
Kohal viibisid:
- juhatuse liikmed:
1. Kadi Viitmaa
2. Elo Võõsa
3. Kristi Vaidla
4. Villu Arak
5. Tiina Vallaste
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Kadi Viitmaa.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Kristi Vaidla.
Koosoleku päevakord:
1. EJRTÜ 27.juuni 2007.a. juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Aasta russelli konkurss;
3. Üldkoosoleku korraldamine ja aastaaruanne;
4. Plaanid aastaks 2008;
5. Muud teemad.
1. EJRTÜ 27.juuni 2007.a. juhatuse koosoleku protokolli nr. 01/2007 kinnitamine.
Ettepanek: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.01/2007.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/2007.

2. Konkurss „Aasta russell”.
Konkurss „Aasta russell” korraldada eelmisel aastal välja töötatud eeskirjade järgi. Elo
Võõsa loeb kokku punktid. Välisnäituste kirjelduslehtede või agilityraamatu koopiad
peavad osalejad saatma kas postiga või mailiga. Elo koostab selle meelde tuletamiseks
liikmetele e-maili, Kristi Vaidla saadab selle kõikidele liikmetele laiali.
Analoogselt eelmisele aastale auhindadeks karikad nii konkursi võitjatele kui EST CH
tiitli saanud koertele, kes kuuluvad ühingu liikmetele. Karikatele uurib Elo võimalikku
sponsorlust, kui see ei õnnestu siis soetatakse karikad ühingu rahast
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0

Otsus: korraldada konkurss „Aasta russell”.
3. Üldkoosoleku korraldamine ja aastaaruanne.
EJRTÜ Üldkoosoleku korraldamine planeeritud veebruari kuusse. Seekord üritaks teha
Üldkoosoleku koos sellele järgneva „uue hooaja peoga”. Selleks vaja leida sobiv koht,
kus üritust korraldada. Toitlustuse osa võiks olla suurusjärgus kuni 200 EEK / inimene.
Alguses toimub Üldkoosolek ja seejärel saavad soovijad osaleda peol. Leida koht, kus
saaks analoogset üritust korraldada, kõik uurivad – Villu Arak vastutab.
2008.a. on vaja valida EJRTÜ juhatus. Et see sujuvamalt läheks, lisame koosoleku
kutsele kirja, et võimalikud kandidaadid võiksid kandidatuuri esitada enne üldkoosolekut.
Kodulehele saab üles panna kandidaatide tutvustused, et liikmed saaksid mõelda oma
hääletamist.
Aastaaruanne – Tiina Vallaste koostab ja esitab juhatusele tutvumiseks / kinnitamiseks
enne üldkoosolekut.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: Üldkoosolekuks sobilike ruumide eest vastutab Vilu Arak, Tiina Vallaste koostab
aastaaruande, juhatuse valimiseks kandidaatide tutvustused
4. Plaanid aastaks 2008.
•
•
•
•
•

Aretustoimkonna loomine. Tegevus – pesakondade akteerimine. Välja töötada
protseduur, blankett.
Tervisepäev – kevadel (?).
Kevadpäev.
Trimmimiskursused.
Mitteametlik näitus-võistlus.

Lisaks uurida üldkoosolekul liikmete soove, milliseid üritusi korraldada.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: Kinnitada eeltoodud plaanid aastaks 2008.
5. Muud teemad.
• Kasvataja liikmemaks
Paljudes teistes ühingutes – riikides on tõuühingutes kasutusel kasvataja liikmemaks. See
võimaldab kasvatajal liita ühingusse oma kutsikaostjad poole hinnaga 125 EEK - esimene
aastamaks. Üldkoosolekul teha ettepanek ka EJRTÜs kasvataja liikmemaks kinnitada.

• Sponsorlus
Sponsorluse otsimine üritustele ja uutele ühinguga liitujatele (alustuspakid vms.). Elo
Võõsa uurib võimalusi sponsorlust saada Royal Caninist.
• Russellite nimekiri EJRTÜ kodulehel
EJRTÜ kodulehel on nimekiri-pildid enamikest Eesti tõupuhastest russellitest. Kas
liikmed on nõus, et ka mitteliikmete koerad on EJRTÜ kodulehel üleval.
• Russellikohtunike koolitus
Eestis on vähe kohtunikke, kellel on JRT hindamise õigus. Planeeriks korraldada
spetsiaalse russellikohtunike koolitus – kutsuda välismaalt (Soomest) siia keegi JRT
erikohtunik meie kohtunikke koolitama. Vajalik ka selleks, et JRT tõuraamatu avamise ja
Eestis tõuksvõtmise korraldamistega tulevikus tegeleda (et oleks olemas tõu
erikohtunikud).
Kadi Viitmaa koostab e-maili Eesti kohtunikele ja uurib, kas oleks huvilisi. Kontaktid
saab EKLi kodulehelt.
• EJRTÜ logoga esemed
Teha ühingu logoga särgid – Villu Arak uurib ja teeb ettepanekud üldkoosolekul.
Koerte kaelarätik – Tiina Vallaste uurib ja teeb ettepanekud üldkoosolekul.
Koosoleku lõpp kell 22,00

__________________
Koosoleku juhataja
Kadi Viitmaa

___________________
Koosoleku protokollija
Kristi Vaidla

