MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing
Juhatuse koosoleku protokoll nr 2/22 26.05.2022 20:00 – 21:30
Koht: Zoom – internetipõhine keskkond
Koosoleku juhataja: Tatjana Zamorskaja
Protokollija: Maria Grigorjeva
Osalesid: Pille-Riin Sepp, Anneli Ilumets, Maria Grigorjeva ja Tatjana Zamorskaja
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulevaste tõu- ja tasemekatsete arutelu
2021 a. majandusaasta aruande arutelu
Üldkoosoleku planeerimine
Aasta retriiveri valimise konkursi arutelu
2023 a. näituste arutelu
Liikmemaksu tasumise tähtaja arutelu

Tulevaste tõu- ja tasemekatsete arutelu
18.06 - 19.06.2022 retriiverite tõukatse saagiga ja dummydega. Katse korraldamise taotlus on
edastatud EKLi, katse toimub Järveotsa järve ääres, Ellamaal. Kohalikule jahiseltsile on katse
läbiviimise taotlus edastatud.
09.07 ja 10.07.2022 retriiverite tasemekatse. 09.07 ALG klassi tasemekatse, peakorraldaja Maria
Grigorjeva, 10.07. AVA ja VÕI kalsside tasemekatse, peakorraldaja Maris Järve. Katse korraldamise
taotlus on edastatud EKLi.
Tasemekatse kohtunikule on saadetud päring täpsustamist vajavate küsimustega, kuid vastust ei ole
veel tulnud. Anneli Ilumets, saadab uue päringu.
Majandusaasta aruanne
Soovituslikult saada aruanne raamatupidajalt käesoleva aasta 24. nädala jooksul ning samal nädalal
esitada aruanne ERTÜ revisjonikomisjonile.
Üldkoosolek
Otsustati, et üldkoosolek toimub 30.06.2022 kell 18:00-20:00, Tallinnas restoranis Reval Cafe Kumu.
Kutse üldkoosolekule tuleb välja saata 01.06.2022.
Tatjana Zamorskaja suhtleb kutse väljasaatmise osas registripidajaga, et saada info liikmete kohta-,
kontrollida liikmemaksu tasumiste seisu ja annab seejärel registripidajale vajalikud juhised
üldkoosoleku info väljasaatmiseks.
Üldkoosoleku kutsel on välja toodud info, et liikmemaks peab olema tasutud hiljemalt 13.06.2022.
Anneli Ilumets koostab kutse teksti hiljemalt 30.05.2022.

Üldkoosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ERTÜ 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Revisjonikomisjoni aruanne;
2021 a. toimunud ürituste kokkuvõte;
2022 a.ürituste ülevaade;
ERTÜ praeguse juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine;
Uue juhatuse valimine;
Uute revisjonikomisjoni liikmete valimine;
Vaba arutelu

Päevakorda täiendavate ettepanekute ja küsimuste tegemiseks on aega kuni 13.06.2022.
15.06 saadame välja üldkoosoleku korduvkutse, lõpliku päevakorraga.
Anneli Ilumets broneerib restorani seminariruumi üldkoosoleku läbiviimiseks alates kella 17:30-st.
Aasta retriiveri valimine
Juhatus otsustas vaadata üle Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu poolt kasutatav aasta koera
valimise metoodika ja siis otsustada, kas see võib sobida ka ERTÜ-le. Kui metoodika sobib, teeb
juhatus ettepaneku üldkoosoleku päevakorda sisse viia punkt aasta retriiveri statuudi kohta.
2023 aasta näitus
2023 a. näituste kuupäevade EKLi edastamise tähtaeg on 30.06.2022.
Tatjana Zamorskaja vaatab üle, mis kuupäevad on veel näituse korraldamiseks vabad ja selle järgi
tehakse ka otsus näituse korraldamise kuupäeva osas.
ERTÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg
Juhatus arutas, et jooksva aasta liikmemaks peaks olema tasutud antud aasta veebruari lõpuks.

