EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 04/2010
12.augustil 2010. a., Tallinnas, kell 17.30 – 19.00
Osalesid: Reelika Kattai, Anne Randväli, Jana Vatsel, Ülari Niinemägi, Katrin Ritso
Koosoleku päevakord:
1. Koerte nimekiri koduleheküljel
Reelika: Kodulehel on kirjas, et esitatud on meile teadaolevad koerad, tegelikult on
seal loetelu koertest, kelle omanikud on avaldanud soovi oma koera esitamiseks TÜ
lehel. Selleks, et asi oleks selge ja süsteemne, on ettepanek jätta ainult liikmete koerad
üles. Jana on päri ning Ülari ütleb, et nii on kahtlemata selgem.
Reelika: Mõistlik oleks luua ja kodulehel avaldada ka aretuskoerte nimekiri.
Aretusisaste nimekirja loomine oli ka 2010. aasta ülesandena välja toodud
aretusnõuetes aretuse eesmärkide saavutamise programmis.
Jana: Ettepanek aretuskoerte nimekirja loomisest tuleb teha aretustoimkonnale.
Anne: Mind mittteliikmete koerad kodulehel väljatooduna ei häiri. Ja küsimus on
minu jaoks selles, et mis on meie st ühingu huvi selle nimekirja osas, mitte ainult
selles, et see on inimeste huvi, et nende koerad oleksid kodulehel esindatud.
Ülari: Andmeid tuleks samuti värskendada. Jana: Paneme foorumisse üleskutse.
Katrin: Tõuühingu kodulehelt mahavõetavate koerte andmed peaks säilitama ühingu
andmebaasis.
Otsus: Üles jäävad liikmete koerad, mitteliikmetest koerte nimekirja hoiame alles
liikmete failis. Teeme ettepaneku aretustoimkonnale alustada aretuskoerte nimekirja
koostamist. Andmete värskendamiseks lisame foorumisse üleskutse.
2. Ametlik näitus
Reelika: Ametliku näituse korraldamisega järgmisel aastal oleme hiljaks jäänud, sest
1. juulil oleksime pidanud EKLile taotluse esitama. Ülejärgmiseks aastaks saame aga
juba praegu hakata ettevalmistusi tegema.
Otsus: Alustame sellest, et küsime (Anne ja Reelika) paarilt kogemusega korraldajalt
näituse organiseerimise ja kuluarvestuse kohta infot.
3. Mitte-ametlik näitus sel sügisel
Anne: Valida on kahe alternatiivi vahel: kas välisnäitus septembris või sisenäitus
oktoobris.
Ülari saab pakkuda sobivaid siseruume, seega võiks eelistada oktoobrit. Võimalikud
kohtunikud võiksid olla Inga Siil või Astrid Lundava. Uurin sobivust 10. oktoobriks,
so nädal enne III rühma erinäitust – hea võimalus harjutamiseks. Ülari on nõus

abistama inventari organiseerimisega. Kirjelduslehed on Jana käes, kontaktid rosettide
tellimiseks samuti.
Otsus: Mitte-ametlik russellite Club-Show toimub võimalusel 10. oktoobril Tallinnas
siseruumides st kui kohtunikule sobib ja huviliste olemasolul.
4. Domeenireeglid
Seoses 5. juulilist kehtivate uute domenireeglitega tuleb domeen ümber registreerida.
Meie registripidajaga suheldes selgus, et hetkel on olemasoleva domeeni uute reeglite
kohaselt registreerimine võimalik, kuid sellega võib kauem aega minna, kuna
süsteemid ei ole veel korralikult välja töötatud. Kui süsteem saab korralikult toimima,
saadetakse meile vastav teade domeeni uue korra registreerimise kohta.
5. Foorumist
Ülari: Tulenevalt suurest rämpsposti hulgast on foorumi registreerimata külastajatele
postitamise võimalus suletud ja jäetud ainult postituste lugemise võimalus.
Rämpsposti hulga vähendamiseks on plaanis foorumi tarkvara uuendus.
6. Orienteerumine ja jõuluüritus
Kuna näitus toimub oktoobris, siis samasse kuusse ei ole mõtet planeerida veel ühte
üritust. Seega võiksime planeeritud orienteerumist vmt aktiivse liikumisega koerte
mängu ühendada jõuluüritusega. Variandid on 28. november või 5. detsember. Võime
mängu sisu osas küsida foorumi teel liikmetelt ideid.
Katrin: Keila joa ja mere vahel on RMK ala, mida võiks kasutada. Koostan ürituse
kohta algteksti ja siis saab nii meili teel kui foorumis ideid küsida.
Otsus: Eelistame kuupäevana 28. novembrit, mis on ühtlasi ka I advent. Saadame
liikmetele meili oma kohtumisest, viite protokollile ning ühtlasi küsime ideid. Katrin
koostab algteksti.
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