08.01.19 juhatuse koosoleku protokoll

Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll
08.01.2019, kell 17:00- 20:00
Koht: Uulits restoran
Koosoleku juhataja: Maria Grigorjeva
Protokollija: Maria Grigorjeva
Osalesid: Pille-Riin Sepp, Reilika Viiksalu, Monica Merima, Tatjana Zamorskaja, Maria Grigorjeva
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5. Juhatuse liikmete rollid, juhatuse töö parendamine ja ühingu arendamine
6. Kalendrikonkurssi kokkuvõte
7. Koosolekute protokollide avaldamine.
8. Katsete reeglite muutmine
9. Katsete tulemused spordiregistris.
10. Vaba arutelu

2018 aasta ürituste kokkuvõte ja kuluaruanded
Kõikide ürituste aruanded on juhatusele esitatud, välja arvatud septembris toimunud erinäituse kohta. Monica
Merima saadab ürituse kuluaruanne juhatuse meilile.
Juubeliaasta üritused
Arutatud on korraldada koos Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühinguga, kuna neil on ka juubeliaasta. Novembri
lõpp?
Tatjana Zamorskaja on teinud ettepanek korraldada üritus konverentsi moodi.
Monica Merima on teinud ettepaneku korraldada õhtusöök liikmetele, sh kutsuda asutajaliikmed. Retriiverite
päev (kirjeldus FB-s).
NB! Kõigi 2019 ürituste juures kasutame ERTÜ 20 juubelilogo (autor Triinu Mölder). Ametlikel üritustel ja
katsetel tuleb kasutada lisaks EKL 30 logo.
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2020 aasta erinäitus
On vaja täpsustada näituse peakorraldaja ja uurida, kas Kertu Tombak on nõus korraldama.
5. Juhatuse liikmete rollid, juhatuse töö parendamine ja ühingu arendamine
ERTÜ arendamiseks on vaja rohkem kaasata liikmed ja luua strateegia uute liikmete saamiseks ning pakkuda
liikmetele neid huvitavaid üritusi. Selle suunas tegutsemiseks leppisime kokku järgmised tegevused:
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puudust. Et huvi vastata oleks suurem, loosime kingitusi vastajate vahel. Maria Grigorjeva koostab
küsimustiku, mida täiendavad teised juhatuse liikmed.
● Korraldada retriiverite tõuomast tööd tutvustavad seminarid, mis koosnevad teooriast ja praktikast.

Seminare korraldavad ja viivad läbi Tatjana Zamorskaja ja Maria Grigorjeva.
●

Korraldada retriiverite match show. Korraldamiseks kaasata vabatahtlikke ERTÜ liikmetest.

Vabatahtlikke leidmiseks teeme üleskutse - kuulutuse teksti eesti keeles teeb Monica Merima, Tatjana
Zamorskaja tõlgib vene keelde.
● Korraldada harjutuskatse dummydega, eesmärgiga pakkuda võimalust ametlikeks katseteks valmistuda.

Klubi liikmetele suurem soodustus. Katse korraldab Maria Grigorjeva.
● Ühingu arendamiseks ja uute liikmete saamiseks on vaja teha ühing nähtavamaks ja rohkem reklaamida,
selleks:
o Valida pakkujad tellimiseks ERTÜ logodega riided (särgid, fliisid, vestid jne). Tatjana

Zamorskaja leiab sobiv pakkuja ja teeb eelvaliku
o Uurida võimalust ja hinda, et tellida ERTÜ logodega metallist näituste numbri hoidjad
o Valmistada ERTÜ tutvustavad flaierid + liikmeks astumise ankeet. Monica Merima valmistab
flaierid eesti keeles, Tatjana Zamorskaja tõlgib vene keelde.
o Valmistada ERTÜ liikmeks olemise eelised ja panna ERTÜ kodulehele. Monika Merima kirjutab
teksti eesti keeles, Tatjana Zamorskaja tõlgib vene keelde.
o Teha koostööd kasvatajatega ja nende kaudu jagada uute retriiverikutsika omanikele ERTÜ
flaierid.
o Reklaamida ERTÜ suurtel näitustel ja teistel üritustel - tutvustada osalejatele ERTÜ tegevused,
jagada flaierid ja võta vastu liikmeks astumise avaldused.
6. Kalendrikonkurssi kokkuvõte
Kalendritega jääb tõuühing plussi, mõned on veel järgi.
7. Koosolekute protokollide avaldamine.
Arutletud 2 protokollide edastamise/avaldamise variandi:
- Saata protokollid liikmetele e-maili teel
- Avaldada protokollid ERTÜ kodulehel

Hääleteenamusega otsustati avaldada protokollid ERTÜ kodulehel. Selle poolt hääletasid 4 osalejad (Pille-Riin
Sepp, Reilika Viiksalu, Tatjana Zamorskaja, Maria Grigorjeva), üks osaleja oli vastu ja hääletas e-meili teel
edastamise poolt (Monica Merima).
8. Katsete reeglite muutmine
Kõik reeglid on üle vaadatud. Tatjana Zamorskaja saadab reeglid uuesti tutvumiseks teistele retriiverite tõu
ühingutele, kellelt palume tagasisidet ning kinnitust nädala (7 päeva) jooksul.
26.02.1019 on EKL volinike koosolek, enne seda on vaja saada kõikide ühingute kinnitused ja edastada
ühisavaldus reeglite muudatuste kohta EKL juhatusele ja volinike koosolekule. Ühisavalduse valmistab ette
Tatjana Zamorskaja. See vaja digiallkirjastada kõigi retriiverite tõuühingute juhatuse esimeeste poolt.
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Sportkoera registris (http://www.sportkoer.com) viimased katsete tulemused on 2016.aasta omad, uuemad
puuduvad. Working Testi tulemused on Tatjana Zamorskaja registrisse esitanud, kui andmebaasi neid ei ole
lisatud. 2017. ja 2018.aasta katsete tulemusi pole registrisse esitatud.
Tatjana Zamorskaja uurib, miks esitatud andmed ei ole registrisse kantud ja kuidas saame puuduvad andmed
registrisse lisada. Kui vastus käes, siis 2017. ja 2018. aasta katsete tulemused edastab registrisse Maria
Grigorjeva
10. Vaba arutelu
Liikmete üldkoosoleku organiseerimine – teeme koosoleku 1.06.2019 pärast erinäitust. Koosoleku korraldab
Maria Grigorjeva
Pille-Riin Sepp uurib Triinu Ann Mölderi käest, kas ta on nõus jätkama tegeleda ERTÜ kodulehega.
Monica Merima suhtleb raamatupidajaga teemal aastaaruanne ning raamatupidamisteenus 2019.
On tarvis värskendada Google dokumentides ERTÜ liikmete nimekiri.

