
ERTÜ JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek toimumise aeg: 20. juuni 2010.a, algusega kell 17:00 

Toimumiskoht: Koera talu (Miku), Alliku küla, Saue vald 

Koosoleku juhataja: Monica Merima 

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Monica Merima, Kaidi Reiljan-Sihvart, Riin Kooli-

Kõnnussaar ja Monika Normann. Viimase päevakorrapunkti ajaks liitus ka Reeli Kuhi-

Thalfeldt. 

 

Päevakord: 

 

1. Juhatuse esimehe valimine 

2. Ühingu interneti kodulehekülje uuendamine 

3. Tasemekatsete koolituse ja katsete läbiviimine 

 

1. Juhatuse esimehe valimine 

 

Tulenevalt senise juhatuse volituste lõppemisest ning ühingu üldkoosoleku poolt uue juhatuse 

valimisest oli põhikirja kohaselt juhatuse liikmetel vajalik valida endi seast juhatuse esimees. 

Juhatuse liikmed seadsid juhatuse esimehe kandidaadina üles senise esimehe Monica Merima. 

Monica Merima andis nõusoleku esimehena jätkamiseks. 

 

Otsustati: valida MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing juhatuse esimeheks Monica Merima. 

 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

2. Ühingu interneti kodulehekülje uuendamine 

 

Monica Merima, Monika Normann ja Riin Kooli-Kõnnussaar olid tutvunud ühingu interneti 

kodulehekülje esilehe uue kujundusega ning leidsid, et senise kodulehekülje ülesehitus on 

visuaalselt paremini jälgitav. Juhatuse liikmed sedastasid, et kuna senise kodulehekülje 

kujundus on visuaalselt ilus, loogiline ja jälgitav, siis oleks otstarbekas kodulehekülje 

kujunduses suuri muudatusi mitte läbi viia ning kujundada uus kodulehekülg senise 

kujunduse baasil. Küll aga vajavad kriitilist ülevaatamist ja kaasajastamist kodulehekülje 

menüüd. Leiti, et kodulehe haldaja Triinu Laansalu plaan uuendada kodulehe tehnilist 

lahendust on igati asjakohane ja kergema haldamise huvides vajalik. 

 

Otsustati: juhatuse liikmed vaatavad senise kodulehekülje menüüd läbi ning teevad oma 

ettepanekud menüüde ja kodulehekülje struktuuri osas hiljemalt 5. juuliks 2010.a. 

 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

3. Tasemekatsete koolituse ja katsete läbiviimine 

 

Juhatuse koosolekuga ühines juhatuse liige Reeli Kuhi-Thalfeldt. 

 

Reeli Kuhi-Thalfeldt andis teada, et 24.-25. juulil 2010.a. toimub tõu- ja tasemekatse koolitus 

ning mitteametlik tasemekatse, mida viib läbi Ossi Kähara (Soome).  

Koolitus on nii koertele kui ka koerajuhtidele, s.t. võib osaleda koos või ilma koerata. 



 

Otsustati: Kehtestada 24.-25.07.2010.a. toimuvate tõu- ja tasemekatse koolituse ja 

mitteametliku tasemekatse osavõtutasud järgmiselt: 

 Koolitusest osavõtt koeraga osalejale – 300 krooni (ERTÜ liikmele), 400 krooni 

(mitteliikmele) 

 Koolitusest osavõtt ja/või tõukatse jälgimine koerata osalejale – 125 krooni/ päev  

(ERTÜ liikmele), 225 krooni/ päev (mitteliikmele) 

 Mitteametlikust tasemekatsest osavõtt – 350 krooni  (ERTÜ liikmele), 450 krooni 

(mitteliikmele) 

 Kombineeritud osavõtutasu ehk koolitusest ja tasemekatsest osavõtt – 500 krooni  

(ERTÜ liikmele), 600 krooni (mitteliikmele) 

 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

 

 

/Monica Merima/     /Kaidi Reiljan-Sihvart/ 


