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Päevakord:
Toimkondade tegevus.
Labradori retriiverite aretusnõuded.

1.	Toimkondade tegevus.

1.1.	Töötoimkond.
Esialgne eesmärk – tegelemine tõukatsetega (tõukatsete treeningud, koolitusealased materjalid jms). Tolli- ja päästekoertega tegelevad inimesed võiksid teatada ühingule üritustest ja ettevõtmisest, mis võiksid huvi pakkuda ERTÜ liikmetele.
Töötoimkonna liikmeks pakkus end Tiina Linno. Haita-Maarit Silk võtab ühendust Koit Latikuga, et pakkuda talle osalemist toimkonna töös.
Evelin Heinlo poolt tulnud ettepanek Mairi Siimonile asuda tegutsema koolituse- ja töötoimkonnas.
Kõik kohalviibijad otsivad enne üldkoosolekut võimalikke liikmeid töötoimkonda. Esimeste tõukatsete korraldajad leida võimalusel maikuus toimuva tõukatsete koolitusel osalejate hulgast.
Täpsemalt üldkoosolekul.

Aretustoimkond.
Kohalviibinud aretustoimkonna liikmed andsid ülevaate aretustoimkonna senistest funktsioonidest ja selgitati, et siiani on aretustoimkonna tegevus olnud peamiselt nõuandev ning sujunud komplikatsioonideta. 
Tuli ettepanek aretusisaste andmed panna üles kodulehele. Ettepanek lükati tagasi, kuna olemasoleva vähese isasmaterjali puhul ei täidaks selline nimekiri aretuse eesmärke ega toimiks tõu arengu huvides (EKRÜ näide).
Koerte andmebaasi diplomitööks teha lubanud üliõpilane ei ole esitanud lubatud ajal näidist. Ootame mai lõpuni.
Aretustoimkonna liikmekandidaadid: Haita-Maarit Silk, Raija Raun, Natalja Stankevitš. Toimkonna valimine üldkoosolekul.

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi aretustoimkonnale ettepaneku panna
düsplaasiauuringute andmed koduleheküljel aretustoimkonna lehekülejele
ülesse. Aretustoimkond nõustus ja lubas seda teha.

Info- ja näitusetoimkond
Toimkonnad töötavad, pole probleeme.

2.	Labradori retriiverite aretusnõuded
Margus Merima tegi kokkuvõtte aretusnõuete vastuvõtmisest ja tegi ettepaneku laiendatud koosolekul teha ettevalmistus aretusnõuete muutuste esitamiseks üldkoosolekule.
Pikk vaidlus teemal: kas ERTÜ juhatuse pädevuses oli vastu võtta aretunõuded.
Otsustati esitada üldkoosolekule järgnevad muudatused aretusnõuetes:
Ära jätta punkt: HD:D puusadega koera võib aretuses kasutada ainult Eesti Retriiverite Tõuühingu Juhatuse eriloal


Ära jätta punkt: ED:1 küünarliigestega koera võib paaritada ainult HD:A puusaliigestega koeraga..
Haita-Maarit Silk: Puusa- ja küünarliigeste omavaheline sõltuvus on põhjendamatu, kuna statistiliselt ei ole sellel alust.

Muuta punkt: Emaskoeral vähemalt näitusehinne “väga hea” kahelt erinevalt kohtunikult, millest üks on saadud tõu erinäituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata).
Lisada “rahvusvaheliselt näituselt”:
Emaskoeral vähemalt näitusehinne “väga hea” kahelt erinevalt kohtunikult, millest üks on saadud tõu erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata).

Muuta punkt: Isaskoeral vähemalt hinne “suurepärane” kahelt erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks on saadud tõu erinäituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata).
Muuta näitusehinne “väga heaks” ja lisada “rahvusvaheliselt näituselt”:
 Isaskoeral vähemalt hinne “väga hea” kahelt erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks on saadud tõu erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata)..

Lisada punkt: nõuetele mittevastavat koera võib aretuses kasutada ainult Eesti Retriiverite Tõuühingu Juhatuse eriloal.
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