ERTÜ JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 9

Koosolek toimus 9. märtsil 2004.a., Tallinnas.
Koosoleku juhataja: Margus Merima
Protokollija: Häli Rätsep
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  Kaidi Reiljan-Sihvart, Raija Raun, Maarika Lauringson, Tiina Tiitus, Margus Merima, Kalvo Kriisk ja Häli Rätsep.
 
Päevakord:
Kutsikas Maarja Külla.
Tõukatsete koolitus.
Näitus Ameerikas.
Üldkoosolek
Kutsikamüügi kuulutused ERTÜ kodulehel.
Foorum ERTÜ kodulehel.
Labradori retriiverite erinäitus ja kutsikate ülevaatusnäitus
Ajakiri “Labrador”
Järgmine juhatuse koosolek.

1.	Kutsikas Maarja Külla.
ERTÜ poole pöördus Kristiine Kasiino, kes toetab sihtasutust Maarja Küla (Põlvamaal Kiidjärvel asuv puuetega inimeste küla Põlvamaal Kiidjärvel asuv puuetega inimeste küla). Nende soov on kinkida sinna emane kutsikas, kes oleks sõbraks ja seltsiliseks sealsele elanikkonnale.
Otsustati:
Juhatus võttis vastu põhimõttelise otsuse kasiino taotlust toetada ja kutsikavalikul aidata. Teha ettepanek Haita-Maarit Silk’ile selgitada välja põhjus, miks just emase kutsika soov ning kutsika sobiv vanus.

2.	Tõukatsete koolitus..
Evelin Heinlo andis juhatusele edasi teate, et 6 -9 mai on nõus Eestisse koolitama ja rääkima tulema Maija ja Mika Lappalainen kennelist Jummi-Jammi. 
Otsustati:
Korraldada 7. mail loeng ja 8.-9. mail metsatreening. Linnud ja trennikoha oli lubanud organiseerida Mihkel Uibopuu. Infot annab Evelin Heinlo. Pakkuda ürituse korraldamist Monica Sikk’ule ja Riin Kooli Kõnnussaarele.

3.	Näitus Ameerikas.
Eesti Kennelliit on saanud kutse Ameerika Kennelklubilt (AKC) saata igast tõust parima koera IV Iga-aastasele AKC/Eukanuba Rahvuslikule Näitusele, mis toimub 15. jaanuaril 2005.a. Tampas, Florida. Tõuühingud võivad esitada kandidaadid 1. juuniks 2004.a. Reisiga seotud kulutused kannab osavõtja ise.
Otsustati:
Panna ERTÜ kodulehele üles selle kohta teade. Koeraomanikud peavad esitama taotlusel ERTÜ juhatusele enne 5. aprilli. Kui osaleda soovijad on rohkem kui üks, valitakse näitusel osaleja “Aasta näitusekoer” punktiarvestuse järgi (punktiarvestuse süsteem EKL kodulehel).

4.	Üldkoosolek.
Otsustati:
ERTÜ üldkoosolek toimub 17. aprillil kell 12 Rävala pst. 8. (Maarika Lauringson paneb ruumi kinni).
Päevakorrapunktid:
	Majandusaruanne

Tegevusaruanne
Toimkondade aruanded
Tegevusplaan 2004/2005
Aretuse erinõuded
Jooksvad küsimused

5.	Kutsikamüügi kuulutused ERTÜ kodulehel.
Otsustati:
Töötada välja ankeet (Kaidi Reiljan-Sihvart, Haita-Maarit Silk), mille täidab kuulutuse tellija. Koos ankeediga tuleb esitada kohustuslike terviseuuringute dokumentide koopiad.

6.	Foorum ERTÜ kodulehel.
Otsustati:
Juhatus arutas foorumi küsimust ja otsustas, et foorum on isiklike arvamuste avaldamise koht. Kui kellelgi on juhatusele või ühingule pretensioone, tuleb need esitada otse juhatusele.

7.	Labradori retriiverite erinäitus ja kutsikate ülevaatusnäitus
Näituse sponsor – Royal Canin
Otsustati:
Häli Rätsep ja Raija Raun hakkavad kohe tegelema ringisekretäri ja –korraldaja otsimisega. Maarika Lauringson teeb avalduse Saue Linnavalitsusele (näituse toimumiskohaga seoses). Korraldada näitusel õnneloos, kõik hakkavad sponsoritelt auhindu hankima.
Kutsikate ülevaatusnäitus korraldada Viljandis Retriiverite kevadpäeva raames. Kohtuniku otsib aretustoimkond. Üritus toimub aprilli lõpus, täpsem info lähiajal.

8.	Ajakiri “Labrador”
Otsustati:
Asuda läbirääkimistesse EKRÜ-ga ajakirjade “Labrador” ja “Kuldsed Hetked” ühendamiseks ERTÜ ja EKRÜ ühiseks väljaandeks “Retriiver”.

9.	Järgmine juhatuse koosolek.
Otsustati:
Järgmine juhatuse koosolek viia läbi 6. aprillil laiendatud koosolekuna (Toimkonnad ja muud huvilised). Päevakorras aretuse erinõuded ja toimkondade töö.


Kõik otsused  võeti vastu ühehäälselt.

Koosloku juhataja					Protokollija


/Margus Merima/					/Häli Rätsep/

