EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/2011
27.jaanuaril 2011. a., Tallinnas, kell 19.30 – 21.30
Osalesid: Reelika Kattai, Anne Randväli, Jana Vatsel, Ülari Niinemägi, Katrin Ritso
Koosoleku päevakord:
1. Saata meeldetuletusmeilid liikmemaksude tasumise ja üldkoosoleku kohta.
2. Liikmemaksude summade ümardamine.
3. Kokkuvõte 2010. aastast
4. 2011. aasta eelvaade sh üritused, muudatused, juhatuse koosseis.
5. Juahtuse ja aretustoimkonna suhtlus.
6. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
7. Aasta JRT konkursist
1. Meeldetuletuskirjad
Saata meeldetuletus liikmemaksude tasumise tähtaja ja üldkoosoleku toimumise kohta
(meili lisada ka üldkoosoleku päevakord).
2. Liikmemaksud
Üldkoosolekul esitada ettepanek liikmemaksu summade ümardamiseks. Seoses eurole
üleminekuga lihtsustada liikmemaksude summad ning kehtestada järgnevas määras:
liikmemaks 12.- EUR, liikmemaks pereliikmele 6 €, liikmemaks esmakordsel
registreerumisel 16 €, kasvataja liikmemaks 8 € EUR. Samuti teha ettepanek
liikmemaksude maksmise korra muutmiseks. Praegu tuleb mistahes ajal aasta jooksul
liitudes maksta täissumma 15,98 € (250 krooni). Ettepanek oleks, et I poolaastal liituja
maksab täissumma, II poolaastal liituja aga pool summast.
3. Juhatuse kokkuvõte 2010. aastast ja toimunud üritustest
• Fotokonkurss. Hääletussüsteemis tuleb peita hetkeseis, mis võimaldab hääletusel jälgida
punktide seisu. Samuti oli hääletuse punktiarvestus (vahemikus 1...5 punkti) selline, mis
võimaldas sisuliselt ka soovitud piltide vasu hääletada. Lihtsam lahendus oleks lihsalt
poolthääl- võidab enim poolthääli teeninud foto. Osavõtu motiveerimiseks kasutada
konkursi võitja või ka teiste osavõtjate fotosid näieks EJRTÜ kalendrisse, kus peal fotod
(d), EJRTÜ aastakava jms. Idee millega juhatusel edasi töötada.
• Kevadpäev. Probleem oli juhatuse osavõtu ja enneaegse lahkumisega, samuti ei
teadnud paljud osavõtjad uusi juhatuse liikmeid. Kehtestada ametlik osa, mis kestab
kindla kellaajani. Samuti tutvustada iga ürituse alguses sellest osa võtvat juhatust ning
teisi organiseerimise või korraldusega seotud isikuid. Lahendamata oli särkida müük.
Võimalik toimumiskoha muutus. Kontrollida täpsemalt (kuupäevaliselt) koerte vanust.

• Silmauuring. Kindlasti vajalik ja osavõturohke üritus. Silmauuringu tulemused olid korras,
suuri probleeme ei olnud ka põlvedega. Kas edaspidi kaastata ka aretustoimkond
terviseuuringutesse? St üritusele registreerimine jm oraganisatoorne osa käib läbi
juhatuse, kuid kohapealne tegevus oleks aretustoimkonna rida.
• Urupäev. Kindlasti vajalik üritus, lisaks ühele ametlikule tuleb motiveerida ka plaanivälist
treenimist. St avaldada urukoolituse kontaktid kodulehel, kui Marju vastu ei ole.
• Näitusekoolitus. Alguses oli osavõtu soovijaid üle kehtsetatud piiri (15), kohale tuli 11
koera. Koolituse ja koolitajaga jäädi rahule. Kuid järgmisel aastal on korraldamine
küsimärgi all, kuna näitusekoolitused on nii kättesaadavad, et ühingul ei ole mõtet seda
igal aastal korraldada.
• Mitteametlik näitus. Üldiselt hästi korraldatud tore üritus. Varem oleks pidanud
korraldamisega algust tegema, et oleks jäänud pikem aeg registreerumiseks, ruumi
ettevalmistamiseks jm organiseerimiseks.
• Jõuluüritus jäi ära. Puudus piisav huvi ürituse ideekonkursi ja korraldamise kohta. St
edaspidi sellised ideekonkursid ära ei tasu.
4. 2011. aasta (üritused, muudatused, juhatuse koosseis)
4.1 Üritused:
Toimunud üritustest jäävad kevadpäev, tervisepäev, urupäev.
Reelika: 2010 toimus nii näitusekoolitus kui mitteametlik näitus. 2011 jätaks need ära,
kuna 2012 on mõttes ametlik näitus korraldada. 2011 vüiks keskenduda muule
aktuaalsele. Nt kuna eelmisel aastal lisati JRT jahikatsete nimekirja verejälg, uuriks
võimalust korraldada verejälje koolitust.
Anne: loeng/seminar koerte käitumise teemal, kus inimesed saaksid ise ka kaasa rääkida
ja küsida.
Jana: loeng/seminar võiks olla keskendunud võimalusel JRT-le, kuna tõud on erinevad.
Reelika: loeng/seminar on hea mõte. Käisin ise just loengul ja praktikumil “Mäng ja
kutsikaea ettevalmistus tulevasele võistluskoerale. Võib ka millelegi sarnasele mõelda st
loeng ja praktikum vms.
Samuti, kui oleks huvi ja jaksu, võib mõelda nt ühingu oma agility karika korraldamisele
(SK/KK karikal pole hetkel veel mõtet, kuna koeri, kes antud aladega tegelevad, on liiga
vähe).
4.2 Muudatus edaspidiseks:
Kassa: lihtsustada arvepidamist ning kaotada sularahaga arveldamine.
4.3 Juhatuse koosseisust:
Jana astub tagasi. Ülari tegi ettepaneku juhatuse liikmete arvu muutmiseks. Anne pakkus
välja, et juhatuse koosseis võiks olla suurem, võiks olla erinevaid spetsialiste. Ülari
tõstatas küsimuse, kas suurem juhatus on mõistlik. Reelika: ei nõustu suurema juhatuse
moodustamisega, aga vahel napib abikäsi. Kas selleks peavad aga kõik, kes üht üritust
korraldada aitavad vms just juhatuses olema? Samas, miks nad peaksid aitama, kui nad
juhatuses pole. Kahe otsaga asi, aga siiski pooldan väiksema-arvulist juhatuse koosseisu.

5. Aretustoimkond
Juhatuse ja toimkonna vaheline side nõrk. Juhatusepoolne ettepanek aretustoimkonnale:
ühine kohtumine aretusisaste nimekirja aluste ja aretusnõuete arutelu tarvis.
5. Üldkooselek
Juhataja Jana, protokollija Reelika. Päevakord: majandusaasta-aruande kinnitamine,
2010. a. kokkuvõte, 2011. a. planeerimine, juhatuse koosseisu muutmine, aasta JRT
konkursi parimate autasustamine.
6. Aasta JRT punktisüsteemist
Lugedes aasta JRT konkursi punkte kokku, tekkis näituse ja agility süsteemi kohta paar
küsimust, mis võiks täiendavalt läbi vaadata järmisel juhatuse koosolekul.

