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1. Häälte lugemine  
Häälte lugemise tulemusena selgus, et üldkoosolek ei ole ka seekord 
otsustusvõimeline. Koosolekul osales 16 liiget ja oma hääle oli andnud kirjaliku 
volituse teel 18 liiget. Selleks et koosolek oleks olnud otsustusvõimeline, oleks olnud 
vajalik vähemalt 57 liikme kohalolek või kirjalik volitus otsuste vastuvõtmiseks.   
Planeeritud põhikirja muutmine, uue juhatuse valimine ja aastamaksu tõstmine lükkub 
edasi maikuu lõppu.  Uus üldkoosolek koguneb 31.mail ja see on plaanis siduda koos 
vabaõhuüritusega.  
 

2. Lühiülevaade toimkondade tööst 
Maarika Lauringson (edaspidi ML), Haita-Maarit Silk (HM) ja Häli Rätsep (HL) 
andsid lühiülevaate toimkondade tööst. 
 

3. ERTÜ eksistents 
Arutleti tõuühingu eksistentsi ja tuleviku arengusuundade üle. Leiti, et  

♦  ühingu töösse on vaja kaasata rohkem inimesi (liikmeid),  
♦  parendada infoliikumist (koduleht, info toimkondade töö kohta, jne); 
♦  korraldada rohkem üritusi, mis on suunatud tavalisele koeraomanikule 

st inimesele, kes kasvatab kodus perekoera ning kelle peamine huvi ei 
ole näitustel osalemine; 

♦  tuleb määratleda konkreetsed töösuunad (tegevusplaanid) 
♦  vajalikud on kiiresti vastu võtta muudatused põhikirjas, mis 

hõlbustavad otsustamisprotsessi kiirust ja operatiivsust; 
♦  toimkondade töö vajab ülevaatamist ja kaasata rohkem uusi inimesi 

toimkondade töösse. Moodustatakse infotoimkond. 

4. Uue kodulehe lahenduse tutvustus 
Tiina Linno tutvustas rühmatööna valminud lahendust ERTÜ uue kodulehele. 
Slaidid lisatud. 

5. Organisatoorsed küsimused 
♦  Liina Kippasto, kes on toimetanud ERTÜ kodulehte, loobub alates 01.06.2003 

kodulehe toimetamisest. Selleks ajaks tuleb juhatusel leida uus vastutav 
inimene / teenusepakkuja. Liina jätkab ühingu sekretärina. 

♦  Selleks et tagada häälte olemasolu järgmisel koosolekul, kontakteeruvad Häli 
Rätsep, Riin Kooli-Kõnnusaar, Kaidi Reiljan-Sihvart, Tiina Linno, Tiina 
Tiitus, ML, LK, MM ja Margus Merima ühingu liikmetega ja küsivad  



o kuidas nad eelistavad saada informatsiooni?  
o Volitust otsuste vastuvõtmiseks. Volitus kehtiv kuni 30.06.2003  
o Millised on ootused ühingule? Nende ettepanekud seoses uue 

põhikirjaga. 

 

 

Koosolekul osalesid: 
 

1. Pekka Prokanen 
2. Liina Kippasto 
3. Marin Ige 
4. Kadi Palumaa 
5. Margus Merima 
6. Haita-Maarit Silk 
7. Tiina Tiitus 
8. Häli Rätsep 
9. Riin-Kooli Kõnnusaar 
10. Kaidi Reiljan-Sihvart 
11. Kätlin Tamman 
12. Aili  Alehod•in 
13. Tiina Linno 
14. Maarika Lauringson 
15. Kadi Kurema 
16. Karin Kruusa 


