
ERTÜ juhatuse koosolek 29.04.2015

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 29.04.2015 kl 17.00, F-Hoone

Osalejad: Kertu Tombak (Skype vahendusel), Monika Normann, Tatjana Zamorskaja, Pille-
Riin Sepp, Aet Toose, Kadi Haljand

Puudus: Mariliis Saul

Protokollija: Kadi Haljand

Päevakord:

1.) Tõugude tänav Eesti võitja’14 raames
Juhatus otsustas: Kuna eelmisel aastal ei osalenud tõugude tänaval palju külastajaid, sest ala
asub ringidest eemal nägi juhatus paremaks jagada ühingut tutvustavat materjali/infot 
retriiverite ringi ääres. 

2.) Planeeritud ürituste seis

 Tõu- ja tasemekatsed: 

- 16-17.05 toimuvad Katri Tõnissoni peakorraldamisel Ellamaal. Samal ajal 
planeeritud noorkoerte võistlus ei toimu statuudi ja aja puudumise tõttu, kuid on 
lükatud edasi sügisesse. Katsetel osalemine on muutunud väga populaarseks!

- 20-21.06 toimuvad Katri Tõnissoni peakorraldamisel Ellamaal. 

 2016 Retriiverite erinäitus

- Kadi täpsustab ning kinnitab koha esimesel võimalusel kui läbirääkimised 
toimumiskohtadega on lõppenud. 

 2015 Kutsikate ja Veteranide show

- saab toimuma 01.08 ning info selle kohta avaldame esimesel võimalusel.

 2015 Labradoride ja siledate erinäitus



- alustamise ajaks 14:00. Kuna hetkel on registreerunuid vähe, siis teeme kõik 
endast oleneva, et saada sündmuse reklaami nii nähtavaks kui võimalik. Kadi 
räägib läbi Altiaga vahuveinidega sponsoreerimise osas. 

 23.05.2015 Vetelpääste tutvustuspäev
- hetkel ei vaja abi korraldamisel, huvilisi jagub.

3.) Aasta koosoleku aeg ja päevakord

- Toimumise ajaks 30.05.2015 18:00  Fahle restoran – Monika saadab välja kutsed.

Päevakava:
- Tegevusaruanne
- Majandusaasta aruanne
- Retriiveriklubide ümarlaua ülevaade/tulemused/arutelu
- 2015 aasta planeeritud tegevused
- Lühiloeng teraapiakoerte teemal (Maarja Tali)
- Vaba arutelu

4.) ERTÜ-d tutvustav Roll-up
Uurime, millise hinnaga on võimalik tellida Roll-up/lipp/liiklusmärk, mida saab näitustel 
kasutada ERTÜ nähtavamaks tegemisel. Seejärel otsustame, millisel näeme kõige suuremat 
otstarvet.

5.) Töökatse koolitus - kokkuvõte ja selle arenemine
2015. aasta esimeses pooles toimunud sündmuste osalejate arvust võib järeldada, et hetkel 
on koertega erinevate alade harrastamine aktiviseerunud. Väga head tagasisidet sai NOWT 
koolitus, mis läks nii korralduse kui osalejate kohapealt korda. 

6.) Toimunud Tuire Kaimio seminar
Seminar ise läks väga korda, kuid kahjuks tõlgid polnud tasemel. Monika uurib, kas on 
võimalik tõlkijate tasu osas hinnaalandust saada, kuna materjal oli ette antud ning tõlkide 
poolt oli see läbitöötamata. Osalejate jaoks, kes kuulasid Soome keeles, probleemi polnud.


