EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 29. juuni 2011.a. kell 20:15-22:40
Koht: Harjumaa
Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar
Protokollija: Monica Merima
Osalejad: Monika Normann, Monica Merima, Reeli Kuhi-Thalfeldt ja Riin Kooli-Kõnnussaar
Puudusid: Kaidi Reiljan-Sihvart ja Merle Holmberg.

Päevakord:
1. Aastaaruande 2010.a. digiallkirjastamine
Didigallkirjad olid juba andnud Merle Holmberg ja Kaidi Reiljan-Sihvart. Otsustati, et
Monika Normann, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Riin Kooli-Kõnnussaar ja Monica Merima teevad
seda hiljemalt 30.06, kuna 30.06 on aastaaruande esitamise päev.
2. Näitused
Juhatus ootas 03.06.2011 toimunud labradoride erinäituse kokkuvõtet ja kulude-tulude
aruannet korraldajatelt (Britta Puusepp, Haita-Maarit Zahharov), ent koosoleku toimumise
ajaks seda juhatusele ei laekunud.
Otustati: Saata korraldajatele veeldkord meeldetuletus kokkuvõtte esitamise kohta.
Näituste koordinaator Gea Mühlberg informeeris juhatust, et 2012.a. erinäituste soovitud
toimumisajad olid juba bronneeritud EKRÜ poolt retriiverite erinäitusteks. Arutati labradoride
erinäituse korraldamise võimalust enne Balti Võitja näitust, reedesel päeval, 17.08.
Otsustati teha taotlus nimetatud päeval labradoride erinäituse korraldamiseks.
3. Aastamaksu mitte tasunud liikmete väljaarvamine
Registripidaja Britta Puusepp edastas liikmete nimekirja, kes ei olnud ettenähtud ajaks
tasunud liikmemaksu ega reageerinud ka meeldetuletusele.
Üksmeelselt otsustati ühingust välja arvata liikmed, kel liikmemaks tasumata. Väljaarvatud
liikmete nimekiri lisatud protokollile.
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4. Registripidaja vahetus
Senine registripidaja Britta Puusepp teavitas juhatust juba enne üldkoosolekut, et soovib
ülesandest loobuda. Otsustati tänada B. Puuseppa tehtu eest. Monika Normannile tehti
ettepanek proovida registripidamist, millega ta nõustus.
5. Retriiverite tõukatse kohtuniku statuudi arutelu
Reeli Kuhi-Thaldeldt oli koostanud retriiverite tõukatse kohtuniku statuudi, millega olid
juhatuse liikmed ja töö valdkonnas tegevad ühingu liikmed Evelin Heinlo ja Koit Latik
saanud eelnevalt tutvuda ja oma arvamust avaldada.
Arutelu käigus viidi sisse täpsustused ning leiti, et lisainfot on vaja hankida järgmiste
punktide osas:
-

Mis võiks olla kohtuniku kandidaadi stazheerimise aeg? Kas vajaminevad
stazheerimised (min 30 koera) tuleb teha 3 või 4 aasta jooksul pärast kohtuniku
põhikursuse läbimist. Otsustati küsida teiste töövaldkonna inimeste arvamust, samuti
uurida kuidas toimib asi Soomes ja teemat arutada.

Alljärgnevate teemade osas lubas Riin Kooli Kõnnussaar hankida infot Soome
retriiverikohtunikelt:
-

Milline on Soomes kohtuniku põhikursuse sisu ja tundide maht.

-

Mis võiks olla kohtunikueksamit vastu võtva kohtuniku staazh atesteeritud
kohtunikuna?

-

Mitu eksamineerijat ja millise staazhiga on eksamikomisjonis?

Samuti otsustati, et Riin Kooli-Kõnnussaar koostab retriiverite tõukatse kohtuniku
stazheerimiskaardi näidise.

/koosoleku juhataja/
Riin Kooli-Kõnnussaar

/protokollija/
Monica Merima

2

