
MTÜ EJRTÜ  juhatuse koosolek  nr 2 

 
Aeg: 20.06.15 kell 13 
Koht:  Luige näitused, Kiili vald  
Osalejad: Marit Altmets (MA), Jaanika Aruaas (JA), Kristine Maria Airenne (KMA), Merje Volt (MV), Marina 
Õunapuu 
Päevakord: 
 

1. 2015 aasta näituse kokkuvõte 
2. Juhatuse toimimine 
3. 2016 aasta näituse planeerimine 

 
Arutatud teemad: 
 

2015 erinäituse kokkuvõte 

 

1.1 Märtsis toimunud koosolekul otsustatu näituse organiseerimise osas ei pidanud päris elus paika. Tänu Mariti 
initsiatiivile saime erinäituse väga hästi läbi viidud. Korraldusliku poolega jäid osavõtjad rahule, väga head 
tagasisidet saime ka nn lõpuvastuvõtu eest, mis oli kõikidele kohalolijatele avatud. 

1.2 Näituse ’tööperiood’ on ca 6 kuud, alates näituse registreerimise avamisest kuni EKL näitusearuannete 
esitamiseni. Juhatuses on vaid 4 inimest ja edaspidi tuleb töö võrdes mahus ära jagada. Kõigil on oma 
põhitöö, tuleb sellel perioodil rohkem pingutada 
 
2016 erinäitus 

 

1.3  Lääne Eesti KK kokku lepitud ning toimumise aeg 19.06, koht Vanamõisa (Saue kant), teeme erinäituse , 
mitte III rühma näituse. 

1.4  Septembriks vaja kokku leppida kohtunik, kandidaadiks jäi sõelale Marko Lepasaar, samuti ootame infot 
LEKK poolt kutsutavate kohtunike kohta. 

1.5 Teate EKL-ile -> 2016 toimub 19.06 Vanamõisas, Harumaal ning samas kohe ka , et 2017 soovime jälle 
Eesti Võitja raames ning Austraalia kohtunikku (MV saadab EKL taotluse), Klubi Võitja ? 

1.6 Bronni kiri 19.06.2016 kohta sekretärile ja ringikorraldajale , samad kes selle aasta erikal (MA) 
 
Muu 

 

1.7 Edaspidi ükskõik millise EJRTÜ nime alt korraldatava ürituse kohta kehtib järgmine kokkulepe: korraldaja(te) 
vastutada jääb alates toimumise infouudise kirjutamisest kodulehele(+Facebook), korraldamine, 
registreerimine (+kinnitus osalejale), tagasiside ning iga üritus lõppeb kokkuvõtte uudise tegemisega 
kodulehele (+FB) ja samuti ülevaade juhatuse siseselt. 

1.8 Lähiaja tegevus: Urupäev Kuusalus , küsida kuupäevi 7.-8.08 või 22.08 , urupäeva korraldus KMA. Tartu 
urupäeva kohta MA räägib Tartust Nataliga.  

1.9 Tervisepäev sügisel MA -> Kadi Viitmaaga 
1.10 Paaritused -aretustoimkond annab oma otsuse planeeritavate pesakondade kohta ning ühingu nimel saadab 

EKL-le kinnituskirja MV, tema puudumisel MA. Vaja läbi vaadata kehtivad aretusnõuded, probleemid 
kuulutuste avaldamisega kui välismaa paaritus-> järgmise koosoleku teemaks (MÕ) 

1.11 Näitusekoolitust on küsitud -> KMA  
1.12 Ühingu arhiivikaust -> KMA annab MA-le 
1.13 Agility võistluse korralduse ettepanek läheb MA poolt ühingu agilityharrastajatele. 
1.14 Jahimeeste kokkutulekul EJRTÜ esindamine -> KMA annab pühapäevaks teada, esmaspäeval kiri liikmete 

listi 
1.15 Kodulehele viide või artikkel kui ostad koera välismaalt (KMA saadab lingi viitega) 
1.16 Kirjadele vastamine - Annika lubas jätkata 

 
2 Koosolek nr 3 toimub nr 15.07.2015 

 

2.1 2015 üritused 
2.2 2016 tööplaan 
2.3 Ühingu põhikiri ja Aretusnõuded -> palun kõikidel enne koosolekut läbi lugeda 

 
  
 


