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EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Aeg: 27. septembril 2011.a. kell 17:30-19:30 

Koht: Harjumaa, Arigato spordikeskus 

Koosoleku juhataja: Monica Merima 

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart 

Osalejad: Monika Normann, Monica Merima, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Riin Kooli-Kõnnussaar ja 

Kaidi Reiljan-Sihvart 

Puudus: Merle Holmberg. 

Külalised: Gea Mühlberg, Haita-Maarit Zahharov, Britta Puusepp ja Roman Zahharov 

 

Päevakord: 

1. 03.06.2011.a. labradoride erinäituse aruande küsimuste arutelu 

Juhatus esitas 03.06.2011 toimunud labradoride erinäituse korraldajatele (Britta Puusepp, 

Haita-Maarit Zahharov) näituse toimumisest enam kui kolme kuu vältel korduvaid palveid 

esitada näituse kokkuvõte ja kulude-tulude aruanne, et juhatusel oleks võimalik saada vajalik 

ülevaade näitusega seonduvast ning selle rahalisest mõjust ühingule.  23.09.2011.a. laekus 

esmakordselt juhatusele aruande esialgne versioon, millesse korraldajad täiendavaid 

täpsustusi sisse viisid. 

Juhatus tutvus enne koosolekut aruandega ning Riin Kooli-Kõnnussaar tegi näituse tuludest-

kuludest ja aruande algdokumentidest ülevaate. Aruandest nähtuvalt jäi näitus vaatamata 

juhatusele esitatud eelarves toodud kasumlikkusele hoopis olulisse kahjumisse, 

korralduskulusid kaeti majanduskulude aruannete alusel ERTÜ täiendavatest vahenditest, 

mitte aga laekunud osavõtutasudest, korraldajate valduses olnud korralduskulude jääk 

tagastati ühingule enam kui kolm kuud peale näitust ning osa ühingu rahast (104,79 eurot) on 

käesoleva ajani tagastamata. Samuti tõusis aruande ja selle aluseks olevate dokumentidega 

mitmeid muid küsimusi. Eelnevast tulenevalt pidas juhatus vajalikuks näituste korraldajatelt 

täiendavaid selgitusi küsida ja H.-M. Zahharov ja B. Puusepp kutsuti selgituste andmiseks 

juhatuse istungile. 

H.-M. Zahharov ja B. Puusepp selgitasid juhatuse koosolekul, et kuigi nad püüdsid näituse 

eelarvet jälgida, ei pidanud nad korraldajatena näituse tulude ja kulude kohta jooksvat 

arvestust ning kulutustest puudus ülevaade ka põhjusel, et kulutusi tegid samaaegselt mitmed 

isikud. Korraldajad eeldasid, et kuigi näituse suursponsori nõudmisel langesid ära muud 
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planeeritud sponsorlustulud, kompenseerib osavõtjate arvu suurenemine tulude vähenemise. 

Asjaolu, et osavõtjate arvu suurenemisest saadav tulu ei katnud tegelikkuses sponsorlustulude 

vähenemist, korraldajad ei märganud ega ka kontrollinud. Korraldajad ei osanud selgitada, 

miks nad katsid näitusega seotud kulutusi majanduskulude aruannete alusel ERTÜ poolt 

eraldatud vahenditest, mitte aga laekunud osavõtutasudest. Korralduskulude jäägi ühingule 

koheselt tagastamata jätmise kohta selgitasid korraldajad, et neil puudus enne aruande 

koostamist näituse kulude ja tulude kohta ülevaade. 

Juhatus arutas vastava näituse aruandlusega seotud küsimusi ning sedastas, et 03.06.2011.a 

erinäituse korraldajad on näituse aruandluse koostamisega põhjendamatult viivitanud. Samuti 

on korraldajate tegevus näituse majandusliku poole korraldamisel olnud ilmselgelt hooletu ja 

vastutustundetu. Korraldajate selgitustest nähtub, et korraldajatel puudus igasugune ülevaade 

ja kontroll näituse eelarve jälgimise ning tegelike kulude ja tulude kohta, millega seati ühingu 

varalised huvid olulisse ohtu. Korraldajate valduses olev korralduskulude jääk summas 

104,79 eurot tuleb ühingule tagastada. 

 

Juhatus otsustas: jätkata aruandega seotud küsimuste arutelu ja otsuste vastuvõtmist 

juhatuse meililistis. 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

/koosoleku juhataja/    /protokollija/ 

Monica Merima     Kaidi Reiljan-Sihvart 

  


