EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/2010
22.märtsil 2010.a., Tallinnas, kell 19.30 – 20.45
Osalesid: Reelika Kattai, Anne Randväli, Kadi Viitmaa, Elo Võõsa, Kristi Vaidla, Jana
Vatsel, Ülari Niinemägi, Katrin Ritso
Puudus: Villu Arak
Koosoleku päevakord:
1. Ühingu asjaajamise üleandmine uutele juhatuse liikmetele
2. Aretustoimkond
3. Juhatuse esimehe valimine
4. Muud teemad
1.

Ühingu asjaajamise üleandmine uutele juhatuse liikmetele

1.1. Regulaarsed ülesanded:
 Dokumentatsioon, sh kassa, protokollimine – Anne
 Koduleht, liikmemaksud (Kristi esitab 31.märtsi seisu), pangatehingute tegemise
õigused – Reelika
 Kirjadele vastamine, pangatehingute tegemise õigused, ühingu logoga
atribuutika/meened (nt T-särgid) – Jana
 Foorum – Ülari
 Punktilugemine, üleandmata karikad hoiule – Katrin
1.2. Pooleliolevatest projektidest:
 Elo lõpetab veel ära fotokonkursi, samuti on ta edaspidigi abiks sponsoriga
suhtlemisel.
 Kadi aitab silma- ja põlveuuringu läbiviijaga suhtlemisel.
 Kennelliidule on vaja esitada 2009.a. aruanne. Jana võtab selle enda peale.
1.3. Juhatuse töökorraldusest:
 Meilid aadressile info@jackrussellterjer.ee tulevad kõikidele juhatuse liikmetele.
 Juhatuse liikmete telefoninumbrid ei ole avalikud.
 Ülari annab ühingu postiaadressiks ärihoone aadressi Rävala pst 5, Tallinn,
10145, ja organiseerib postkasti ning võtmed. Ühingu aadressi muutumisest tuleb
teavitada ka EKL-i.
1.4. Teemad tulevasteks juhatuse aruteludeks:
 Kevadjooks – vajalik on leida kiiresti sobiv kuupäev, Kristi on nõus küsima
ürituse toimumiskohta. Vajadusel tuleb kevadjooksul plaanida eraldi klass
koertele turjakõrgusega üle 30cm.
 Kennelliidule on vaja esitada taotlus verejälje akstepteerimise kohta tõuomase
töökatsena urukatse kõrval.
 Kas hoida ühingu kodulehel üleval mitteliikmetest koeri?



Aasta JRT punktisüsteemi ülevaatamine ja uuendamine. Aasta JRT valimisel tuleb
teha sõnastuse parandus, et osaleda saab koer, kelle omanik on ühingu liige kogu
hinnatava perioodi, mitte vaid konkursi toimumise ajal.

Hääletamine: Kas juhatuse liikmed on nõus ühingu asjaajamise üleandmisega vastavalt
punktides 1.1-1.3 toodud tööjaotusele ja -korraldusele?
Poolt: 5 Vastu: Otsus: Ühingu asjaajamine on üleantud vastavalt punktides 1.1-1.3 toodud
tööjaotusele ja –korraldusele.
2. Aretustoimkond:
Oma nõusoleku aretustoimkonna töös osalemiseks on andnud Janne Orro, Kadi Viitmaa
ja Kristi Vaidla. Toimkond nõustab liikmeid aretusküsimustes, samuti tegeleb tõu
aretusnõuetega. Liikmete nõustamine toimkonna poolt on tasuta. Viide toimkonna tööle
ja kontaktidele (meiliaadressid) tuleb ühingu koduleheküljele.
Hääletamine: Kas juhatuse liikmed kinnitavad aretustoimkonna ülaltoodud koosseisus?
Poolt: 5 Vastu: Otsus: EJRTÜ aretustoimkond on kinnitatud koosseisus Janne Orro, Kadi Viitmaa,
Kristi Vaidla.
3. Juhatuse esimehe valimine
Elo: Ettepanek on Ülari, sest ta on ainuke meesterahvas. Ettepanekuga oli päri Jana.
Anne: Ettepanek esimehe kohale oleks Jana, sest kirjadele vastamise ühingu esindajana
on ta nagunii enda peale võtnud.
Hääletamine: Kas juhatuse esimeheks saab Jana Vatsel?
Poolt: 5 Vastu: Otsus: Juhatuse esimees on Jana Vatsel.
4. Muud teemad.
Juhatus leiab ASAP meili teel uue kokkusaamise aja.

__________________
Juhatuse esimees
Jana Vatsel

___________________
Koosoleku protokollija
Anne Randväli

