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Arutatud teemad: 
 
1. Kohtumine endiste juhatuse liikmetega 

Näitus 
1.1 Kohtuniku nimi on Henrik Johansson, lennupilet on ostetud ja talle edastatud.  EKL vastutab 

majutuse eest. Olemas on ka ringikorraldaja ja kirjutaja. Kõik andmed on ka EKL kodanik 
Lepasaarele edastatud. 

1.2 Korralduslik pool, telki ühingul ei ole Kristine muretseb. Merje vastutusel ja korraldada kohtuniku 
elu-olu näituse päeval, lauad-toolid, pärast näitust juhatuse ja kohtuniku ühine õhtusöök. 

1.3 Näituse ettevalmistuse ja korraldusliku poolega seotud küsimustega tegeleb KMA  
1.4 Eelmine juhatus on nõu ja infoga abiks 
1.5 Näitusele registreerimisega jääb tegelema KG 

Aretus 
1.6 Aretustoimkond on kolmeliikmeline, toimkond jääb samaks kui praegused liikmed on nõus 

jätkama, KV suhtleb ja annab tagasisidet 
1.7 Aretusnõuded jäävad samaks, hetkel vastuväiteid ei ole. Samas KMA mainis, et ei meeldi mõned 

nõuded ja need tuleks tulevikus läbi vaadata, hetkel jääb nii nagu on 
1.8 Aretustoimkond annab oma otsuse planeeritavate pesakondade kohta ning ühingu nimel saadab 

EKL-le kinnituskirja KMA 
1.9 KV selgitas miks ja kuidas need aretusnõuded on tekkinud ning selgitas ka praeguse juhatuse 

arvamust tõuaretuse , töökatsete, jne kohta. KMA ja JA selgitasid oma nägemust võimaliku 
tulevase tõuaretuse arengute kohta- näituseliin + tööliin 
Koduleht 

1.10 Lähikuudel kohe muudatusi ei ole plaanis, jääb sama. Vana kodulehte jääb toimetama AV . 
Esmaselt meiliaadresside loomine uutele juhatuse liikmetele ning seejärel uue platvormi valik 
kodulehe töökindluse ning kasutusmugavuse  

1.11 Uue lahenduse leidmiseks kasutab MV ühingu liikme, IT spetsialisti, A. Kanteri abi 
1.12 Lehele kasulikku infot nn ühingu poolt tunnustatud koostööpartnerid, arstid, teenuste 

pakkujad, näituste info, tulemused, üritused jne 
Kevadpäev 

1.13 Toimumuse aeg 24.05 kell 14, Kangru aleviku sotsiaalalal. 
1.14 Jänesed organiseerib KV, jänesejooks on ja jääb kevadpäeva kaubamärgiks 
1.15 Kohapeal vaja 2 inimest regama ning veel inimesi tegevusi organiseerima. 
1.16 Auhinnafond ja sponsoritega läbi rääkimine jääb MA vastutada. Kas Lõheäri toetab 

toitlustamisega?  
1.17 Tegevused – näitame pisut agilitit ja jätame paar tõket/tunnelit, et soovijad saaksid oma 

koeraga kasvõi tõket proovida hüpata, oleks fun ja tekitaks hasarti. Algajatele näitlik lühiülevaade 
mis toimub näitusel, kuidas koer ’seisab’, jne 

1.18 MA täiendab tegevuste nimekirja, korraldustoimkonnas lisaks vees JA ja MV 
Statistika 

1.19 Hetkel on statistikat pidanud KG, aasta parim, jne, edaspidi tegeleb sellega KMA? (ei mäleta 
täpselt) 

1.20 Kohtumise lõppedes sai kokku lepitud, et vajadusel saab uus juhatus eelmiselt juhatuselt infot, 
nõu ja tuge 
Muu 



1.21 Urukoolitus teha eraldi põhja ja lõunaregioonis 
1.22 Verejälje koolitus , otsida alternatiive 
1.23 ... 

 
2 Juhatuse esimehe valimine 

JA tegi ettepaneku valida uueks juhatuse esimeheks KMA, MA tegi ettepaneku valida MV. KMA 
selgitas on põhimõtteid ja soovi ning motivatsiooni esimeheks saada, MA selgitas miks tema 
nägemuse kohaselt oleks hetkel ühingule parem alustada MV-ga eesotsas. Asjaliku ning 
konstruktiivse arutelu käigus jõuti ühisele otsusele, et esimeseks juhatuse volituste perioodiks 
(2015-2017) saab esimehe volitused MV.  
Juhatuse esimeheks valiti  3 häälega Merje Volt 
 

3 Tegevuste plaan aastaks 2015 
3.1 Näituse ettevalmistus aprill-mai -> KMA 
3.2 Et kaasata rohkem kohalikke koeraomanikke, siis ühingu kaudu korraldame 3 näitusekoolitust, 

28.03, 25.04, 16.05, koht Viimsi koertetuba, koolitused viib läbi KMA, grupis max 5 koera, info 
laialisaatmine ühingu liikmetele meili ja ka FB, kontaktiks Viimsi koertetoa tel. Ühe koolituse hind 
ühingu liikmetele 5€, teistele 7€ KMA 

3.3  Kevadpäev -> MA 
3.4 JR inimeste ühendamine- üldisem teema 
3.4.1 Piirkondlikud koerte jalutus/suhtlusgrupid (Kiilis on esimene tekkimas), edasi juba piirkondlike 

seltskondade omavahelised ühised jalutuskäigud jne 
3.4.2 Paberiteta koerade omanike kaasamine, informeerimine, paberite ’usku’ pööramine 
3.4.3 Olemasolevate pingete maandamine – õhk elektrist puhtaks. Oleme ühes mõttes näitustel ja 

aretuses konkurendid aga tõu eduka arengu tagab koostöö ning kokkuhoidev kogukond. 
3.5 Urukoolitus 
3.6 Verekoolitus 
3.7 Trimmikoolitused 
3.8 Näituse koolitused 
3.9 Koostöö lähiriikide tõuühingutega 
3.10 Kalenderplaan aasta 2016 tegevuste kohta valmis hiljemalt august 2015 
3.11 Aasta kokkuvõte 2016 veebruaris, pisut pidulikumas ja uhkemas võtmes 
3.12 Uus juhatus peab kujundama oma visiooni ühingu tegevuseks ning arenguks hiljemalt juuliks 

2015 
4.Juhatuse liikmete tööjaotus 

4.1 KMA -> näitused, näitusekoolitused, trimm, aretus, koostöö Soome suunas 
4.2 JA-> näitused, aretus,  
4.3 MA-> agility, kevadpäev, uru ja verejäljekoolitus 
4.4 MV -> piirkondlik areng, üldised küsimused, sponsorlus, koostööpartnerite otsimine 

(arstid, teenuse pakkujad jne), rahvusvaheline koostöö 
 
Otsustati: 
 

1. 2015 ürituste plaan koostada hiljemalt mai lõpuks 
2. 2016 plaan koostada augusti lõpuks 
3. Valida uueks juhatuse esimeheks Merje Volt 
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