ERTÜ JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 7

Koosolek toimus 20. jaanuaril 2004.a., Tallinnas.
Koosoleku juhataja: Margus Merima
Protokollija: Häli Rätsep
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  Kaidi Reiljan-Sihvart, Raija Raun, Maarika Lauringson, Margus Merima, Kalvo Kriisk ja Häli Rätsep ning lihtliige Riin Kooli-Kõnnussar

Päevakord:

Erinäituse korraldamine.
	Õhtusöök erinäituse kohtunikuga.
Aasta parim näitusekoer.
Uudised EKL-st.
Aretusnõuded.
2005 aasta labradori retriiverite erinäitus.
Ajakiri “Labrador”

1.	Erinäituse korraldamine.

Otsustati:
Näitusesaali ülespanekul 7.02.04 hilisõhtul osalevad Raija Raun 5 inimesega, Häli Rätsep, Riin Kooli-Kõnnussaar. 
Näitusesaali koristamisel peale näitust osalevad Häli Rätsep, Riin Kooli-Kõnnussaar, Teet Kõnnussaar.
Küsida lisaks liikmete käest, kellel oleks võimalik tulla nii ulespanekuse kui koristamisele.
ERTÜ-poolne äitusetoimkond näituseplatsil: Margus Merima ja Teet Kõnnussar.


2.	Õhtusöök erinäituse kohtunikuga

Otsustati:
Margus merima pakkus välja söögikoha “Balti Sepikus” Laki tänaval, kuhu mahub umbes 50 inimest. Osalemistasu 130 krooni, (Prae hind on 65kr, külmlaud 25kr, mahl/vesi 10 kr, kohv/tee (arvestatud 2 tassi per isik) 10 kr, magus 10 kr). Osalemistasu tuleb soovijatel tasuda enne 03.02.2004 Margis Merima arvelduskontole, kust ta selle edasi maksab söögikohale. Õhtusöögi algus kell 19.00, ühingu poolt on alguseks kohal M. Merima ja Monica Sikk.
Info õhtusöögi kohta vahendab kodulehe toimetajale Häli Rätsep.

3.	Aasta parim näitusekoer.

Otsustati:
Aasta parima näitusekoera  valimise tingimused edastab kodulehele Raija Raun.
ERTÜ juhatuse poolt aasta parima näitusekoera tiitlile laekunud andmete läbitöötamine – Raija Raun.


4.	Uudised EKL-st

Raija Raun teatas, et EKL juhatus hakkab nõudma loomaarstidelt raportit, et märgistused saaks registrisse kantud ühe kuu jooksul.
Eesti Kennelliidu volinike kogu lükkas tagasi näituse-eeskirjade muudatuse.
Otsustati:
Teha tõuühingu poolt uus avaldus EKL-ile näituse-eeskirjade muutmise kohta (noorteklassi taastamine ja PI ja PE valimisele lisada ka noorteklass).


5.	Aretusnõuded.

Otsustati:
Hakata välja töötama aretusnõuetesse järgmisi muudatusi:
5.1.	Erinäitusetulemuse puhul arvestada erinäitusele lisaks ka muud näitust, kus labradori retriiverite kohtunikuks on labradorikasvataja.
5.2.	Määratleda täpsemalt tõuühingu juhatuse eriloa taotlemise punktid. Kõik juhatuse liikmed teevad omapoolsed pakkumised.
5.3.	Töökoerte aretuses kasutamise puhul arvestada EKL registrimäärust. Selleks oodata ära SA Juht- ja Abikoerte Kooli poolt tehtud ettepanekud.

6.	2005 aasta labradori retriiverite erinäitus.

Otsustati:
Korraldada 2005 aasta labradori retriiverite erinäitus augustis, et ei oleks kaks erinäitust aasta esimeses pooles.

7.	Ajakiri “Labrador”.

Otsustati:
7.1.	Seoses Kaidi Reiljan-Sihvarti ettepanekuga (eelmisel koosolekul) hakata ajakirja levitama tõuühingu liikmetele nende soovil ka digitaalsena (paralleelselt paberkandjaga) pandi kodulehele üles sama küsimus liikmetele. Küsimusele reageeris üks liige, kes sooviks ajakirja saada ka digitaalsena. Küsimis pandi juhatuses hääletusele. Tulemus: üks poolt, kolm vastu ja kaks erapooletut. Seega otsustati ettepanek tagasi lükata.
7.2.Nimetada ajakiri ümber infobülletäniks või häälekandjaks, küsimus jäi veel lahtiseks.



Kõik otsused (v.a. punkt 7.1) võeti vastu ühehäälselt.



Koosloku juhataja					Protokollija



/Margus Merima/					/Häli Rätsep/

