ERTÜ JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 2

Koosolek toimus 9. juulil 2003.a., Tallinnas.
Koosoleku juhataja: Margus Merima
Protokollija: Häli Rätsep
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  Maarika Lauringson, Kaidi Reiljan-Sihvart, Raija Raun, Margus Merima ja Häli Rätsep ning registripidaja Liina Kippasto.

Päevakord:

Suvepäevad Manilaiul..
	Ühingust liikmete väljaarvamine.
Jooksvad küsimused.

1.	Suvepäevad Manilaiul.

Otsustati:
Ülesanded suvepäevade korraldamisel jagada järgmiselt:
Clubshow karikad komplekteerivad olemasolevatest ning tellevad uued plaadid Raija Raun ja Maarika Lauringson.
Rändkarikate tagasikutsumise korraldavad Raija Raun ja Maarika Lauringson.
Clubshow rosetid tellib Raija Raun (TPB VSPB, TPK VSPK, TP VSP, TPV VSPV).
Clunbshow kingitustest olemas rätid, särgid, mütsid, šampoonid. “Specificu” auhindade saamisega tegeleb Maarika Lauringson.
Registreerimisega suvepäevadele ning nimesiltide ja toidutalongide valmistamisega tegelevad Margus Merima ja Monica Sikk.
Clubshowle registreerimisega ja kataloogi koostamisega tegeleb Häli Rätsep.
Suvepäevade reklaami koostab Monica Sikk ning saadab selle ka Liina Kippastole, kes edastab teate kõigile ühingu liikmetele e-posti ja posti teel.

2.	Ühingust liikmete väljaarvamine.

Otsustati:
Seoses liikmemaksu tasumata jätmisega välja arvata ERTÜ liikmeskonnast 12 liiget. Nimekiri lisatud protokollile.

3.	Jooksvad küsimused.

Raija Rauni ettepanek “auliikme” tiitli väljaandmiseks.
Otsustati:
Anda välja tiitel “auliige” ERTÜ erinäituste ja kutsikanäituste kohtunikele ning teistel üritustel lektori vms. esinenud inimestele. “Auliige” ei ole ametlik tõuühingu liihe, kuid ta saab kasutada liikmesoodustusi üritustel osalemiseks. “Auliikme” tiitle antakse üle igaaastasel suvepäevade Clubshow’l. 
Selle aasta suvepäevadel antakse tiitel tagantjärgi kõigile siiani eelpool nimetatud tingimustele vastavatele inimestele: Annaliisa Harjukari, Timo Penttinen, Vera Smirnova, Anu Honkapirtti, Kirsi Luomanen, Filip Johnsson, Eeva Rautala, Algi Konno, Marilyn Nightingale, Hannele Jokisilta.
“Auliikme” tunnistused laseb valmistada Raija Raun.

Haita-Maarit Sik’i taotlus kompensatsiooni saamiseks.
Otsustati:
Rahuldada H.-M. Silk’i taotlus Inglismaa reisi (rahvusvahelisel näitusel ja kasvatajakoolitusel osalemine) osaliseks kompenseerimiseks. H.-M. Silk teeb reisist ERTÜ ajakirjale ja kodulehele reisikirja.
Edaspidi tuleb kompensatsiooni saamiseks taotlus esitada enne üritust või sõitu, mille kulude katmiseks kompensatsiooni soovitakse.
Avaldus lisatud protokollile.

Liikmete nimekiri internetis ERTÜ kodulehel.
Otsustati:
Kodulehel liikmete nimekirjas iga liikme kohta järgmised andmed: nimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, maakond.

Ajakirja “Labrador” kaanepilt värviline või must-valge (Riin Kooli-Kõnnussaare küsimus juhatusele).
Otsustati:
Kaanepilt teha must-valge.

Erinäituste korraldamine.
EKL juhatus kinnitas ametlikuks labradori retriiverite erinäituse 29./30. mail 2004.
Otsustati:
Aegsasti tuleb tegelema hakata ringisekretäride ja –korraldajate otsimisega kuna 7.-8. veebruaril on veel kolm ja 29.-30. mail 2004 on veel neli näitust. Sellega tegelevad Raija Raun ja Häli Rätsep.
7./8. vaabruari 2004 retriiverite erinäituse info ettevalmistamisega hakkavad tegelema Raija Raun ja Häli Rätsep, võtta ühendust ka kuldsete retriiverite esindajatega. 
Otsustati 7./8. 02.04 näitusele registreerimisaja lõpp viia üks nädal ettepoole, et jääks rohkem aega kataloogi koostamiseks ja info ning numbrite väljasaatmiseks. Osalemistasusid otsustati tõsta 50 krooni võrra.

ERTÜ-le oma domeeni registreerimine.
Otsustati:
Registreerida zone.ee-s ERTÜ-le oma domeen kujul: www.retriiver.net (org vms), kuna retriiver.ee on juba kasutusel. Sellega tegeleb infotoimkond.


Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.


Koosloku juhataja					Protokollija



/Margus Merima/					/Häli Rätsep/

