EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/2010
12.aprillil 2010.a., Tallinnas, kell 18.10 – 20.30
Osalesid: Reelika Kattai, Anne Randväli, Jana Vatsel, Ülari Niinemägi, Katrin Ritso

Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade jooksvatest ülesannetest
2. 2010.a. tegevusplaan
3. Mitteliikmetest koerad kodulehel
4. Aasta JRT valimise punktisüsteemi ülevaatamine
5. Koduleht ja foorum
6. Muud teemad

1. Ülevaade jooksvatest ülesannetest
1.1. Fotokonkurss: Üle on andmata veel vaid auhinnad. Žürii lemmiku auhind on
Viimsi kliinikus hoiul, publiku lemmiku oma Katrin Ritso käes. Kevapäeval anname
need üle, seega tuleb kontrollida, et auhinna saajad on registreerujate seas.
1.2. Praegune liikmelisus – Reelikal ja Janal on aktuaalse seisuga tabel. Nimekirja
aktiivsetest liikmetest paneme üles kodulehele.
1.3. 2009. a. aruanne EKL-le on saadetud, samuti taotlus verejäljekatse lisamiseks
alternatiivse töökatsena Jack Russell’i terjeritele EST V CH kinnitamiseks. Kodulehel
on ühingu postiaadress muudetud.
2. 2010. a. tegevuskava (Lisa 1)
2010. a. tegevuskava ehk planeeritavad üritused koos vastutavate juhatuse liikmetega
on toodud eraldi lisas. Tegevuskava paneme kodulehele, samuti saadame selle nii
aktiivsetele kui enam mitteaktiivsetele liikmetele - infoks ja kutsega tulla osalema.
3. Mitteliikmetest koerad kodulehel
Arvamusring: kas hoida mitteliikmetest koeri ühingu kodulehel üleval?
Otsus: Mitteliikmetest koerte puhul on kodulehel välja toodud vaid koera nimi ja pilt,
erinevalt liikmetest, kelle koerte juurde lisatakse omaniku soovil ka viide
kontaktandmetele, koera/kenneli kodulehele ja kennelliidu andmetele koera kohta.
Kõikide koerte juurde lisatakse terviseandmed. Koerte albumeid kodulehel enam ei
esitata.
4. Aasta JRT valimise punktisüsteemi ülevaatamine
Ühingu liikmete poolt on tehtud ettepanek, et kogu aasta jooksul oleks olemas
ülevaade võistlevatest koertest ja nende punktidest.
Otsus: Jääme ikkagi selle juurde, et korra aastas saadetakse koerte tulemused ja

toimub punktilugemine.
Punktisüsteemi sisu vaatab üle töögrupp koosseisus Reelika, Katrin ja Anne.
Töögrupp esitab oma ettepanekud punktisüsteemi kohta juhatusele.
5. Koduleht ja foorum
5.1. Kodulehele kavandatud muudatused:
-

Uudiste rubriik üles menüüritta teiste rubriikide kõrvale.

-

Aretustoimkonna ja kutsikate rubriigid samuti üles menüüritta. Kutsikate
rubriigis toome eraldi välja “planeeritavad” ja “müügis” olevad kutsikad.

-

Liikmelisusest ülevaade.

-

Ettepanekute tegemise koht.

-

Albumid igale koerale kaotame ära, kuid albumid üritustest jäävad.

-

Koerte sugupuud ei lähe topelt üles nendel, kes on EKL-s registreeritud,
jääb vaid viide registrile. EKL-s registreerimata koertel sugupuud
sisetatakse.

5.2.Foorum:
–

Lisame teema juhatuse tegemistest

Saame tutvustada eesseisvaid arutelu teemasid. Nii on ühingu liikmetel võimalus
soovi korral aruteludel osaleda või esitada oma arvamus kirjalikult konkreetse
teema kohta.
Kui ülaltoodud parandused on tehtud, siis vaatame uuesti üle.
6. Muud teemad
6.1. EJRTÜ sponsor OÜ Küpsis tutvustab oma tooteid Kevadpäeval, mida on
võimalik soovi korral osta.
6.2. Ülari loob Twitter’isse ja Facebook’i EJRTÜ kommuuni/grupi, eesmärgiga
populariseerida ühingut, tutvustada ühingu üritusi ja saada ka tagasisidet.

Juhatas: Jana Vatsel

Protokollis: Anne Randväli

Lisa 1
2010. a tegevuskava
1. Fotokonkurss 2010 (Elo Võõsa)
Aeg: toimus kuni 30.03.2010
Žürii lemmikuks oli “Fibi mängib ise”, publiku lemmikuks “Peale silmakontorlli”.
Auhinnad üle anda kevadpäeval.
2. Kevadpäev „Jänesejooks“ (Anne Randväli)
Aeg: 30. mai
Koht: Lubajahju mägi Saha küla, Tallinna külje all
3. Silma- ja põlveuuring (Jana Vatsel)
Aeg: 13. juuni (osalejate arv piiratud)
Koht: Tiina Toometi loomakliinik
4. Urupäev (Ülari Niinemägi)
Aeg: 8.august (osalejate arv piiratud)
Koht: Roosiaia talu Jõgevamaal
5. Näitusekoolitus noortele russelitele + KK/SK/agility demonstratsioon (Reelika
Kattai)
Aeg: võimalusel augusti II pool
6. Russelite mitte-ametlik näitus (Anne Randväli)
Aeg: september
7. Russelite orienteerumisvõistlus (Katrin Ritso)
Aeg: oktoober
8. Jõuluüritus - ühingu liikmete soovil ja ettepanekul mõni välisüritus detsembris
9. Aasta russelli konkurss (Katrin Ritso)
Aeg: Jaanuar 2011 (tähtaeg andmete saatmiseks 15.01.2011 k.a)
10. Üldkoosolek (Jana Vatsel)
Aeg: veebruar/märts 2011

