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MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumisaeg: 23. mai 2010.a. algusega kell 11:00.
Koosoleku toimumise koht: Arigato Spordikeskus, Rannamõisa tee 3, Tallinn, Harjumaa
Koosoleku juhataja: Monica Merima
Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart

1. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine ning koosoleku juhataja ja protokollija 
kinnitamine

23. mai 2010.a. seisuga oli MTÜ-l Eesti Retriiverite Tõuühing (ERTÜ) 70 liiget. ERTÜ põhikirja 
kohaselt oli otsustusvõimelisuseks vajalik vähemalt ¼ liikmete (s.t. 18 liikme) osavõtt. 

Üldkoosolekul osales isiklikult 11 liiget (lisa 1):

1. Karin Luiga
2. Mare Vinerfeld
3. Monika Normann
4. Margus Merima
5. Monica Merima
6. Britta Puusepp

7. Riin Kooli-Kõnnussaar
8. Kaidi Reiljan-Sihvart
9. Haita-Maarit Zahharov
10. Natalja Stankevitš
11. Maria Kappi

Osalejate nimekirja kantud Natalja Jevglevskaja ühingu liige ei ole ja seega hääleõigust ei omanud.

Volikirja alusel oli esindatud 14 ERTÜ liiget (lisad 2-15):
1. Reeli Kuhi-Thalfeldt
2. Merle Holmberg
3. Karis Saarniit
4. Koit Latik
5. Eero Baltmischkis
6. Tanja Espe
7. Annika Villers

8. Reet Tutt
9. Krista Tooming
10. Evelin Heinlo
11. Gea Mühlberg
12. Tiina Tiitus
13. Anneli Ilumets
14. Kertu Tombak

Lisaks olid enda esindamiseks volikirja andnud veel 2 ühingu liiget (Aasa Saarm ja Maarika 
Lauringson), kuid vastavad volikirjad ei olnud nõuetekohased (esindaja nimi oli parandatud ilma 
paranduse õigsust kinnitamata).

Seega oli üldkoosolek 25 häälega otsustusvõimeline.

Vastavalt liikmetele edastatud üldkoosoleku kutsele oli üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Juhatuse aruanne 2009. aasta tegevustest. 
2. 2010. a plaaniliste ürituste tutvustamine (8. rühma näitus, tõukatse sügisel, kutsikate ja 

veteranide show). 
3. ERTÜ 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
4. ERTÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ning juhatuse ja 

revisjonikomisjoni uute liikmete valimine. 
5. Vaba arutelu.

Koosolek kinnitas ühehäälselt üldkoosoleku juhatajaks Monica Merima ning protokollijaks Kaidi 
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Reiljan-Sihvart’i.

2. Ülevaade 2009.a. tegevustest

2009.a. tegevustest andsid ülevaate Monica Merima (teema: näitused ja seminarid) ning Riin Kooli-
Kõnnussaar (teema: tõuomased katsed ja koolitused). Haita-Maarit Zahharov rääkis 
terviseuuringute läbiviimisest, sh geenitestidest ja EIC sündroomist.

2009.a. korraldas ERTÜ kaks erinäitust. 25.04.2009.a. Tabasalus toimunud labradoride erinäitusel
osales 50 koera ning kohtunikuks oli Peter F. Berchtold). 22.08.2009 Luigel toimunud retriiverite 
erinäitusel osales 128 koera ning kohtunikeks olid John Crook ja Riita Liisa Lehtonen. M. Merima 
tõi muret tekitava asjaoluna esile näitustest madala osavõtu.

25.04.2009.a. viidi läbi kasvatajate seminar (lektor Peter F. Berthold) ja 17.08.2009.a. toimus 
samuti kasvatajate seminar (lektorid John ja Saudije Crook).

Lisaks korraldas ERTÜ kevadel 23.mail kutsikate ja veteranide show, kus osalejate arv on kasvanud 
iga aastaga ning ületas seekord 50 piiri. Koeri käis hindamas labradorikasvataja Johanna Vallin 
Soomest. Korraldaja Monica Merima märkis, et väga oleks vaja ühingu tegevliikmete tiimi 
kohalolekut, et tutvustada uutele koeraomanikele erinevaid harrastusvõimalusi, jagada infot ning 
kaasata nad ühingu tegevustesse.

2009.a. korraldas ühing järgmised katsed ja koolitused: 9-10.05.2009.a. retriiverite tõukatsete 
koolitus (koolitaja Mika Leppinen), 24.05.2009.a. retriiverite harjutuskatse (kohtunik Koit Latik),  
12.-13.06.2009.a. retriiverite tõukatsed (kohtunik Risto Heikkonen).

H.-M. Zahharov rääkis lähemalt EIC sündroomist (s.t. koormusest põhjustatud kokkukutsumise 
sündroomist), mida on võimalik geenitestidega kindlaks teha. Vastavat geneetilist haigust kannavad 
retriiveritest labradorid ja siledakarvalised (ning nende ristandid). Selleks, et haigus ei päranduks, 
peab vähemalt üks vanematest olema terve. Uuringutulemuste põhjal arvatakse, et haigust kannab 
umbes 50% eeltoodud tõugude esindajatest. Eestis läbiviidud esialgsed uuringutulemused (s.t. 15 
koera tulemused) näitavad, et ka meil kannab haigust umbes sama palju retriivereid, kuid lõplike 
järelduste tegemiseks on veel vara.  H.-M. Zahharov kutsus kõiki koeraomanikke üles kasutama 
geenitestide tegemise võimalust.

3. 2010.a. plaaniliste ürituste tutvustamine

Monica Merima andis ülevaate juba toimunud ning planeeritud üritustest ja tegevustest.

27.02 korraldatud kasvatajate seminar koera anatoomiast ja funktsionaalsusest, millel oli lektoriks 
Maureen Gamble Ameerika Ühendriikidest. Osalejaid ligi 20, sh ka teistest tõõuühingutest. 
21.05.2010.a. toimus Luigel 8. rühma näitus. Erinäitusi ERTÜ 2010.a. ei korralda, kuna Eesti 
Kennelliit ei kinnitanud ERTÜ poolt taotletud näituse kuupäeva.

29.08.2010.a. toimub Väänas kutsikate ja veteranide show, mida korraldavad Britta Puusepp ja 
Haita-Maarit Zahharov. Show toimub pereüritusena ning viiakse läbi ka erinevate harrastuste 
näidisesitlused-tutvustused. Ettepanek Maria Kappile korraldada tegevusi osalejate lastele. 

18.-19.2010.a. on plaanis läbi viia 2 tõukatset – saagiga ja dummyga. On võimalik, et juulis toimub 
ka tõukatsete koolitus, kuid see on alles lahtine (sõltub koolitaja olemasolust).
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Lisaks on tulemas vähemalt 2 geenitestimist ning ERTÜ kodulehe toimetaja (Triinu Laansalu)
koostab kodulehe uut versiooni, mis lihtsustab sisuhaldust.

N. Stankevitš andis teada, et tema korraldab septembri alguses perepäeva oma kasvandikele ja 
klientidele ning perepäeva on korraldamas ka Tiina Tiitus ja Britta Puusepp.

4. ERTÜ 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

ERTÜ 2009.a. majandusaasta aruannet ja selle järeldusi tutvustas revisjonikomisjoni liige Margus 
Merima.

2009.a. põhilised majandusnäitajad olid järgmised:
Tulud: 105545,88 krooni
Kulud: 91891,99 krooni 
Aruandeaasta tulem: 13653,97 krooni
Eelmiste perioodide kasum: 42620,93 krooni
Kasum kokku: 56274,9 krooni.
Bilansimaht: 57717,3 krooni.

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ERTÜ 2009.a. majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt.

5. Juhatuse liikmete valimine

Seoses ERTÜ juhatuse liikmete volituste 2-aastase tähtaja lõppemisega oli vajalik viia läbi juhatuse 
korralised valimised ning valida juhatusse 5-7 isikut. 

Vastavalt üldkoosoleku kutsele ja ühingu kodulehel avaldatud kuulutusele olid kõik liikmed 
oodatud kandideerima ja kandidaate esitama ERTÜ juhatusse.
Enne üldkoosolekut esitati juhatuse liikme kandidaadiks Haita-Maarit Zahharov, kes üldkoosolekul 
siiski oma kandidatuuri ülesseadmisega ei nõustunud põhjendades seda suure koormusega.
Üldkoosolekul seati kandidaadina üles Monika Normann, siledakarvalise retriiveri omanik ja 
koraspordi harrastaja. Samuti olid nõus kandideerima senised juhatuse liikmed, välja arvatud Britta 
Puusepp. 

3.1.Üldkoosolek otsustas: kutsuda juhatusest tagasi senised juhatuse liikmed koosseisus Monica 
Merima, Kaidi Reiljan-Sihvart, Reeli Kuhi-Thalfeld, Riin Kooli-Kõnnussaar, Merle Holmberg 
ja Britta Puusepp.

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt.

3.2.Üldkoosolek otsustas: valida juhatuse liikmeteks Merle Holmberg, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Riin 
Kooli-Kõnnussaar, Monica Merima, Kaidi Reiljan-Sihvart ja Monika Normann.

Hääletustulemused: kõik kandidaadid said 25 poolthäält.

6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
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Seoses revisjonikomisjoni liikmete volituste 2-aastase tähtaja möödumisega oli vajalik valida 
revisjonikomisjoni 2 liiget.
Hääletuseks seati üles Margus Merima ja Gea Mühlberg, kes andsid kandideerimiseks oma 
nõusoleku.

Üldkoosolek otsustas: valida revisjonikomisjoni liikmeteks Margus Merima ja Gea Mühlberg.

Hääletustulemused: mõlemad kandidaadid said 25 poolthäält.

Koosolek lõppes kell 12:40.

Protokoll on koostatud neljal lehel kolmes identses originaaleksemplaris.

Koosoleku juhataja: Protokollija:


