ERTÜ JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5

Koosolek toimus 20. novembril 2003.a., Tallinnas.
Koosoleku juhataja: Margus Merima
Protokollija: Häli Rätsep
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:  Kaidi Reiljan-Sihvart, Raija Raun, Margus Merima, Kalvo Kriisk ja Häli Rätsep.

Päevakord:

Erinäituse küsimused.
Raija Rauni ettekanne seoses EKL-i saadedud dokumentidega.
ERTÜ jõuluüritus
Rahvuslikel näitustel koerte kasutusklassi registreerimine.
Info kodulehele.
Andmebaas.

1.	Erinäituse küsimused.

Otsustati:
Järgmiseks koosolekuks (2003.a. 50. nädalal) koostab näitusetoimkond nimekirja vajalikest rosettidest, karikatest ja muudest auhindadest.
Õhtusöök kohtunikuga – Raija Raun uurib kohtuniku käest järgi, kas ta on nõus kohtuma peale näitust suurema seltskonnaga, kui on, siis ruumi ja toitlustamise hindade uurimisega tegeleb Margus Merima.
Näitusekataloog trükitakse samas trükikojas, kui “Labradori” ajakiri.


2.	Raija Rauni ettekanne seoses EKL-i saadedud dokumentidega.

Raija Raun andis teada, et ERTÜ aretusnõuded ja tõukatsete reeglid kinnitati EKL-i juhatuses heaks ja saadeti edasi EKL volinikekogule; andis ülevaate uute näituse-eeskirjade plaanist; teatas, et FCI poolt tuli kutse osalemiseks Brüsselis retriiverite komisjonis, kuhu ta võimaluse korral sõidab.

3.	ERTÜ jõuluüritus.

Otsustati:
Esialgne koht ja kuupäev on 10.01.2004 Kaharsöödi talus, ootame uusi ettepanekuid juhatuse liikmetelt järgmiseks koosolekuks, kus ai lõplikult otsustatakse.


4.	Rahvuslikel näitustel koerte kasutusklassi registreerimine

Arutati, kas taotleda luba töökoerte (pimeda- narko-, pommi- jm. töökoerad) osalemiseks rahvuslikel näitustel kasutusklassis. Üldine arvamus oli, et tuleb lähtuda FCI reeglitest, mille järgi on labradori retriiveril kasutusklassis osalemise tingimuseks tõuomased jahikatsed.
Väljavõte FCI näitue eeskirjadest (punkt 5, hindamisklassid):Kasutusklass - Selleks, et registreerida koer kasutusklassi, peab registreerimislehele olema lisatud koopia FCI sertifikaadist, mis sisaldab nii sertifikaadi alalise elukohamaa kinnitust, et koer on läbinud katsed, kui ka katsete üksikasju. Tuleb tagada, et selle töökatse tulemus on vastavuses FCI normatiividega..
Häli Rätsep uurib, kas meie töökoertele on selle kohta, et nad töötavad, välja antud ka mingi tunnistus. Küsimuse otsustamine toimub edaspidi.


5.	Info kodulehele.

Otsustati:
Kuna juhatuseni on jõudnud märkused, et info jõuab kodulehele liiga aeglaselt, otsustati edaspidi püüda asja kiirendada ja tulevikus enne mingit üritust kokku leppida, kes vastutab ürituse kajastamise eest kodulehel. 


6.	Andmebaas.

Infotoimkond sai pakkumise üliõpilaselt, kes soovib teha diplomitööks andmebaasi.
Infotoimkond pakkus talle välja retriiverite andmebaasi programmi tegemise. Näidisprogrammi esitlus toimub enne jõule 2003.




Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.



Koosloku juhataja					Protokollija



/Margus Merima/					/Häli Rätsep/

