EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.01/2006
03.mai 2006.a., Randveres, 19,30 – 21,30
Kohal viibisid:
- juhatuse liikmed:
1. Kadi Viitmaa
2. Elo Võõsa
3. Kristi Vaidla
4. Villu Arak
- ühingu teised liikmed:
1. Tiina Nellis
2. Martti Vaidla
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Elo Võõsa
Protokollijaks valiti ühehäälselt Kristi Vaidla
Koosoleku päevakord:
1. Juhatuse esimehe valimine;
2. Kevadpäeva korraldamine;
3. Osalemine EKLi näitusel Tõugude tänaval ning EKOSi üritusel;
4. Edasised tegevusplaanid.
1. Juhatuse esimehe valimine.
Ettepanek:
Valida juhatuse esimeheks Kadi Viitma
Hääletamine:
Poolt: 4
Vastu: 0
Otsus:
EJRTÜ juhatuse esimees on Kadi Viitma
2. Kevadpäeva korraldamine.
Ettepanek:
Korraldada EJRTÜ Kevadpäev 20.mail algusega kell 14.00 Tabasalu lähedal Sõrve külas. Viidad
koha leidmiseks paneb üles Kadi Viitma. Kuulutuse ja info kodulehele paneb Kristi Vaidla.
Päevakava üritusel:
1. Russellite jooks – kasutades hurtadele mõeldud tehisjänese aparaati, mis töötab manuaalselt.
Aparaadi organiseerimine – Kadi Viitma, auhinnad – Elo Võõsa, diplomid - Kristi Vaidla;
2. Ettekanne teemal jack russell`i terjeri esitlemine näitusel, korraldab Kadi Viitma;
3. Ühine piknik – osalejatel endal kaasas toit, ühingu poolt üritusel kringel (Villu Arak) ja
tee/kohvi/topsikud (Elo Võõsa).

Kevadpäeval võimalik astuda liikmeks, avaldused trükib kaasa Kristi Vaidla. Tasumine kas
kohapeal sularahas või ülekandega. Avaldused rahuldatakse peale liikmemaksu laekumist.
Osalemistasu Kevadpäeval 25 EEK inimene / perekond. Hinnas sisaldub jäneseaparaadi rent ning
tee/kohvi/kringel.
Hääletamine:
Poolt: 4
Vastu: 0
Otsus:
Korraldada Kevadpäev ettepanekus toodud kava kohaselt.
3. Osalemine EKLi näitusel Tõugude tänaval ning EKOSi üritusel.
EKL ja EKOS saatsid e-maili teel kutsed panna oma üritustel välja jack russell`i terjerite tõuühingu
poolt infotelk. EKOSi üritus toimub 28. mail 2006.a. ja EKLi näitus toimub 3-4.juuni 2006.a.
Telgis peaks ürituse toimumise päeval viibima infot jagavad inimesed, vajalikud oleksid
näidismaterjalid, pildid, telk jms.
Ettepanek:
Jätta seekord üritustel osalemine vahele ning valmistada ette infovoldiku projekt tõu ning ühingu
tutvustamiseks, et edaspidi oleks osalemine võimalik (tegeleb Kristi Vaidla).
Hääletamine:
Poolt: 4
Vastu: 0
Otsus:
Jätta seekord üritustel osalemine vahele ning valmistada ette infovoldiku projekt tõu ning ühingu
tutvustamiseks, et edaspidi oleks osalemine võimalik.
4. Edasised tegevusplaanid.
Peale näitusekoolituse korraldamist Kevadpäeval tegi Elo Võõsa ettepaneku teistegi ettekannete
korraldamiseks edaspidi. Järgmiseks oleks näiteks hilissuvel / sügisel korraldatav Tervisepäev, kus
loomaarstid räägiksid jack russell`i terjerite terviseprobleemidest ning eriti aretuskoerte puhul
olulistest silma, selja ning põlve haigustest. Edasi võiks loengute teemadeks olla veel koolitus –
SK, KK, agility ning muud alad, mida saab russelliga harrastada.
Vajadus on hakata ka ette valmistama aretusnõudeid Eestis kasvatavatele jack russell`i terjeritele.
Statistika koha pealt loodame koostööle Soome tõuühinguga (Kadi Viitma tegeleb).
Logo ja liikmepilet on vaja välja töötada. Kuna üks russelli omanik on kujundaja, siis pöördume
palvega tema poole (Elo Võõsa tegeleb).
Ühingu liikmete aktiveerimiseks ja innustamiseks on plaan välja töötada Aasta Russell´i erinevad
tiitilid (a la Aasta Näituse Russell, Aasta Agility Russell jms.). Võttes aluseks teiste ühingute
analoogseid projekte töötab kavandi välja Elo Võõsa.

Koosoleku lõpp kell 21,30
Koosoleku juhataja
Elo Võõsa

Koosoleku protokollija
Kristi Vaidla

