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1. Juhatuse liikmete tutvustus
Uued ja vanad juhatuse liikmed tutvustasid end.
2. 2011. a. tegevused ja üritused
2.1 Tegevused
Reelika: kodulehe/foorumi haldamine, meilidele vastamine, liikmete nimekiri. Pank ülekannete kontroll. Üritustel osalejate nimekirjade loomine. Aasta lõpus maj.aasta
aruande tegevusaruande, EKLi aruande koostamine. 2012. a. näituse taotlus EKLile.
Kristina pakkus abi kodulehe haldamisel.
Ülari toimetab samuti foorumis.
Facebooki teevad kõik postitusi.
2012. a. ametliku näituse töögrupi loomine: et otsustada ära esmased korralduslikud
küsimused, et saaks EKLile avalduse esitatud. Töögruppi kuuluvad Reelika, Anne, Jüri.
Kodulehe uue disaini töögrupp: Reelika, Ülari, Katrin, Kristina, Riho, Jüri.
2.2 Üritused
Fotokonkurss: märts. Ettepanek viia konkursi publiku hääletus facebooki. Üldiselt kõik
nõus, kuid Kristina uurib ka alternatiivset varianti. Ettepanek teemaks: et aasta lõpus
esitada ajakirja Koer jõulukaart, siis nt “minu talvine russell”. Pilte saab saata infomeilile
kuni 15.03. Hindamine märtsi lõpuni. Züriisse kutsutakse oma tuttavaid fotograafe (Anne
küsib kahel oma tuttavalt, Jüri samuti kahelt, Reelika ühelt) Auhinnad: žürii lemmik
avaldatakse aasta lõpus ajakirjas Koer EJRTÜ jõulukaardina, publiku lemmik pildist
prinditakse 2011. a ürituste kava-kalender, mille saab iga liige.
Kevadpäev: 29. mai. Projektijuht Anne. Kristina uurib RMK maa kasutamise kohta,
Reelika võib vajadusel küsida ka koolitusplatsi kasutamise võimalust.
Tervisepäev: 12. juuni? Selgub täpsemalt arstiga kokkuleppel. Projektijuht Katrin.
Urupäev: 7. august. Projektijuht Ülari.
Verejälg: september. VJ korraldavad EJT, EFTÜ, EBTÜ, EHTÜ. EFTÜ lehel oli kirjas, et
verejälje treeningud toimuvad augusti ja septembri kuus. Lääne- ja Tartumaal ning KeskEestis. Tuli ettepanek korraldada kaks koolitust nt üks Läänemaal, teine Tartus vms.
Kaalume kahe koolituse võimalust. Esmase info saamiseks suhtleme EFTÜ-ga.
Projektijuhid: Jüri, Riho.

Loeng: november? Reelika võib suhelda A. Oblikaga seminari teemal: koera
koolitusvajadus.
Konkurss aasta JRT 2011: tulemusi saab ikka saata 15. jaanuarini 2012. Lugedes 2010.
aasta tulemusi kokku, tekkis paar vormilist parandust. 1) Edaspidi ei pea liikmed saatma
SK/KK Eesti võistluste/eksamite tulemusi, ühing kogub need ise. 2) Näitusesüsteemis
aasta kasvataja ja aasta aretuskoera sõnastuse täpsemaks muutmine. 3) Agilitysüsteemis
on punktid edaspidi sama loogika alusel nagu SK/KK süsteemis.
Üldkoosolek: veebruar 2012
3. Juhatuse esimehe valimine
Ettepanek: valida Reelika juhatuse esimeheks. Reelika on nõus.
Hääletamine: kõik poolt.
Otsus: valida Reelika juhatuse esimeheks.
4. Uus juhatuse koosolek
Juhatus teeb aretustoimkonnale ettepaneku ning pakub välja aja ühiseks koosolekuks, et
üle vaadata aretusnõuded ja aretusisaste nimekirja reeglid.

