EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.01/2007
27.juuni 2007.a., Viimsis, 20,00 – 21,30
Kohal viibisid:
- juhatuse liikmed:
1. Kadi Viitmaa
2. Elo Võõsa
3. Kristi Vaidla
4. Villu Arak
5. Tiina Vallaste
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Tiina Vallaste.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Kristi Vaidla.
Koosoleku päevakord:
1. EJRTÜ 04.detsember 2006.a. juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine;
2. Kokkuvõte Kevadpäevast 26.mai 2007.a.;
3. Jack russell´i terjerite erinäituse korraldamine 2008.a.;
4. EJRTÜ poolt 2007.a. veel korraldatavad üritused;
5. Muud teemad.
1. EJRTÜ 04.detsember 2006.a. juhatuse koosoleku protokolli nr. 03/2006 kinnitamine.
Ettepanek: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.03/2006.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/2006.
2. Kokkuvõte Kevadpäevast 26.mai 2007.a.
Kevadpäev 26.mai 2007.a. Saha külas, Loo alevikus. Osales 50 inimest ja 29 russellit.
Toimus russellite võidujooks, Janne Orro loeng teemal parasiidid ning piknik. Üritus jäi
rahaliselt plussi.
3. Jack russell´i terjerite erinäituse korraldamine 2008.a.
MTÜ Nublu on mitu aastat korraldanud juuli kuus Haapsalus rahvuslikku näitust. MTÜ
esindaja tegi ettepaneku korraldada 19/07/2008.a. toimuva rahvusliku näituse raames jack
russell´i terjerite erinäitus. Kohtuniku valikul EJRTÜ soovidega arvestatakse, esmaseks
valikuks Rootis kohtunik Svante Frisk (oodatakse tema nõusolekut).
Kuna ilmes, et ei ole võimalik jack russelli´i terjerite erinäitust korraldada ametlikuna,
näitust mitteametliku erinäitusena ei korraldata.

Ettepanek: mitte korraldada mitteametlikku erinäitust.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: mitte korraldada jack russell´i terjerite mitteametlikku erinäitus 19/07/2008
Haapsalus.
4. EJRTÜ poolt 2007.a. veel korraldatavad üritused.
•

Urukatse harjutus

Kadi Viitmaa saab 01/07/2007 kokku tehisuru koolituste korraldajaga. Vastavalt
võimalustele üritatakse kokku leppida aeg EJRTÜ urukatse harjutuspäeva läbiviimiseks.
Infot vaja veel:
- palju koeri võib / saab osaleda ühepäevasel koolitusel
- mis on koolituse maksumus
•

Agility

Üldkoosolekul tunti huvi agilty-päeva korraldamise vastu. Kui peaks juhtuma, et tehisuru
harjutamiseks ei ole ühtki vaba nädalavahetust, uurib Kristi Vaidla TAKO´st nende
agility platsi kasutamise võimalust EJRTÜ agility-päeva korraldamiseks.
Ettepanek: korraldada urukatse harjutus või agility-päev.
Hääletamine:
Poolt: 5
Vastu: 0
Otsus: korraldada loetletud üritused.
5. Muud teemad
Koduleht:
Alalehel Russellid Eestis lisada EJRTÜ liikmete omanduses olevatele koertele omanike
nimed ja nende nõusolekul ka e-maili aadressid. Mitteliikmete koertele lisada üksnes
omanike nimed.
Täiendada koerte kohta avaldatavaid andmeid:
Koera kõrgus
Karvatüüp
Värvus
Hambad
Muu

Sellekohane üleskutse avaldada nii foorumis kui saata liikmete e-mail, et vastavad
andmed edastataks EJRTÜ´le.
Kui koer on kantud Eesti Kennelliidu registrisse, siis lisada link registri andmetele.

Koosoleku lõpp kell 21,30

__________________
Koosoleku juhataja
Tiina Vallaste

___________________
Koosoleku protokollija
Kristi Vaidla

