
MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing 

 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1/21 11.05.2021 19:00 – 21:00 

Koht:  Zoom – internetipõhine keskkond 

Koosoleku juhataja: Tatjana Zamorskaja 

Protokollija: Terje Mei 

Osalesid: Pille-Riin Sepp, Anneli Ilumets,  Rünno Miller, Terje Mei, Maria Grigorjeva ja Tat-

jana Zamorskaja 

 

Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe Pille-Riin Sepp’a soov astuda tagasi juhatuse esimehe kohalt 

1. Uue juhatuse esimehe valimine 

2. 2020  aasta majandusaasta aruande arutelu 

3. 2021 aasta tegevused 

4. Üldkoosoleku kuupäeva ja koha valik 

5. Ühingu töö 

6. Vaba arutelu 

 

Juhatuse esimehe tagasiastumine ja uue esimehe valik 

Pille-Riin Sepp esitas oma soovi juhatuse esimehe kohalt tagasiastumise kohta 

Hääletus: kõik poolt 

Uue esimehe valik 

Seati üles uue juhatuse esimehe kandidaadid: Tatjana Zamorskaja ja Terje Mei. Toimus salajane 

hääletus Zoom keskkonnas – Tatjana Zamorskaja jagas ekraani ja tulemusena 60% häältest Tat-

jana Zamorskaja poolt, 40% Terje Mei poolt. Vastavalt hääletuse tulemusele valiti uueks juha-

tuse esimeheks Tatjana Zamorskaja.  Uus juhatuse esimees viib sisse vastavad muudatused äri-

registris vastavalt seaduses ettenähtud ajaperioodi vältel. 

2020. aasta majandusaasta aruande arutelu 

Soovituslikult saada aruanne raamatupidajalt käesoleva aasta 19. nädala jooksul, 20. nädala 

jooksul vaadata üle ja arutada tekkinud küsimusi. 21. nädalal esitada aruanne ERTÜ revisjoni 

komisjonile. 

Majandusaasta aruanne saata seejärel kõikidele ERTÜ liikmetele e- kirja teel tutvumiseks. 

Majandusaasta aruanne kinnitada liikmete poolt, kas üldkoosolekul või digiallkirjaga, jäi lahti-

seks, kuna juhatuse liikmed olid eriarvamusel. Otsustati  toimida seaduses ettenähtud viisil. 

2021 aasta tegevused 



Mai 2021 

15.-16.05.2021 Tõukatse, kohtunik Riin-Kooli Kõnnussaar 

Juuni 2021 

26.-27.06.2021 Mitteametlik töökatse (WT) Trofee Cup ja treeningud 

Juuli 2021 

03.-04.07.2021 Tasemekatse (NOME-B). Kohtunik Mika Lappalainen, Soome 

August 2021 

14.-17.08.2021 BaltRetCamp! Kohtunikud Petra Buijs (Austria) ja Boye Rasmussen (Taani) 

14.08  Töökatse (WT) 

15.08  Dummy Trial (DT) 

16.-17.08 Treeningud samade kohtunikega 

 

 

Üldkoosoleku kuupäev ja koha valik   

Oli pikk ja emotsionaalne arutelu üldkoosoleku koha ja aja suhtes, Tatjana Zamorskaja tegi 

ettepaneku korraldada koosolek Retriiverite erinäituse raames, mis toimub 05.06.2021. Puhjas, 

Tartumaal. Kuid arutelu käigus jõuti järeldusele, et see pole siiski hea. Otsustati korraldada 

üldkoosolek 20.06.2021  kell 16.00 Tallinnas, EKL saalis kui see on lubatud seoses COVID-19 

piirangute leevendumisega. 

Juhatus jätab endale õiguse saata sellekohane teade koos täpsustustega ühingu liikmetele hilje-

malt 06. 06.2021.a. 

Ühingu töö 

Näituste korraldamine   

Pille-Riin Sepp tõstatas teema kas ja millal korraldada Kutsikate ja Veteranide näitus.  Tatjana 

Zamorskaja tegi ettepaneku korraldada näitus BaltRetCamp raames Kauksis Ida- Virumaal, mis 

toimub 14.-17.08.2021. Ostustati veel mõelda ja arutada. 

Aasta Retriiveri valimine 

Tehti ettepanek jätkata aasta Retriiveri valimisega. Maria Grigorjeva võtab selle korraldamise 

enda peale ja kõik teised juhatuse liikmed on kaasatud ja osalevad aktiivselt. 

Liikmemaks ja pesakondade kuvamise tasud Retriiverite kodulehel 



Tatjana Zamorskaja tõstatas küsimuse liikmemaksude osas ja tegi ettepaneku tõsta liikmemaks 

15€ ( viisteist eurot)  jooksva kalendriaasta eest. Juhatus kiitis ettepaneku heaks ja uus liikme-

maksu määr hakkab kehtima 2022. aastast. Vastavasisuline info kuvada kodulehel vähemalt 6 

kuud enne uut kalendriaastat. 

Kodulehel planeeritud - ja sündinud pesakondade kohta oleva informatiooni kuvamine: esi-

mene kuulutus planeeritud pesakonnast hind 10€ , kuulutust hoitakse üleval 2 kuud, ehk kesk-

mise tiinuse perioodi vältel, see ajaarvestus seadistatakse automaatseks. Sündinud pesakonna 

info avaldamine 10€ ja kuulutuse kuvamine maksimaalselt kuni 3 kuud, kui ei ole kokku lepitud 

teisiti. 

Koosolekute protokollide kuvamine kodulehel 

Ostustati jätkata juhatuse koosolekute ja ERTÜ üldkoosolekute protokollide kättesaadavust kõi-

kidele huvitatutele retriiverite kodulehel www.retriiverid.ee 

 

 

http://www.retriiverid.ee/

