MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing
Juhatuse koosoleku protokoll nr 9/22 13.10.2022 19:00-21:32
Koht: Zoom – internetipõhine keskkond
Koosoleku juhataja: Maria Grigorjeva
Protokollija: Aet Toose
Osalesid: Aet Toose, Maria Grigorjeva, Tatjana Zamorskaja, Rünno Miller, Anneli Ilumets
Päevakord:
1) Juhatuse esimehe valimine
2) Juhatuse liikmed ja tegevusvaldkonnad
3) Registris juhatuse liikmete andmete uuendamine
4) 2022 aasta erinäituse ülevaade ja kulude aruanne
5) 2023 aasta kalender
6) Tasemekatse Meistrivõistlus – reeglite arutelu
7) Aasta Retriiver – statuudi muutmise hetkeseis
8) Ülevaade 2023 aasta üritustest
9) Linnud järgmiseks hooajaks ja nende hoiustamine
10) EKLi kohtunike statuudi hetkeseis
11) Vaba arutelu
1) Juhatuse esimehe valimine
Eelmine juhatus astus tagasi üldkoosolekul.
Aet Toose soovitas valida Maria Grigorjeva juhatuse esimeheks.
Juhatus valis Maria Grigorjeva juhatuse esimeheks ühehäälselt.
Maria Grigorjeva soovitas valida Anneli Ilumetsa aseesimeheks.
Juhatuse aseesimeheks valiti Anneli Ilumets ühehäälselt.
2) Juhatuse liikmed ja tegevusvaldkonnad
Valdkonnad:
● Näitused - Tatjana Zamorskaja, 03.09.2023 näitust korraldavad Pille-Riin Sepp ja Jaana
Järveoja
● Koduleht - Maria Grigorjeva
● Raamatupidamine - Maria Grigorjeva
● Dokumentide haldus - Maria Grigorjeva
● Töökatsed - Tatjana Zamorskaja
● Tõu-ja tasemekatse - Aet Toose
● Aasta retriiver - Maria Grigorjeva
● Kalender - Rünno
● Kirjadele vastused - Anneli Ilumets
● Liikmete haldamine - Anneli Ilumets, registrit haldab Hiie Nõmmela

3) Registris juhatuse liikmete andmete uuendamine
Andmete uuendamiseks on vaja esitada uus põhikiri, juhatuse koosoleku protokoll. Eemaldama
peab Pille-Riin Sepa ja lisama Aet Toose.
Maria Grigorjeva uuendab põhikirja dokumendi ja saadab Tatjana Zamorskajale.
Tatjana Zamorskaja tegeleb järgmisel nädalal registris andmete uuendamisega, mille tulemusel
kõik juhatuse liikmed peavad andma oma digiallkirja.
4) 2022 aasta erinäituse ülevaade ja kulude aruanne
Materjalide esitamise hilinemise tõttu lükkub arutelu järgmisesse juhatuse koosolekusse.
5) 2023 aasta kalender
Rünno Miller tegeleb 2023 aasta kalendriga.
Konkursi peab ülesse panema võimalikult kiiresti.
Hääletamisel peab lisama reegli, et avalikult hääletamise jagamisel tuleks jagada kogu albumit,
mitte ainult pilti. Kes antud reegli vastu eksib, selle inimese pilt eemaldatakse konkursist.
6) Tasemekatse Meistrivõistlus – reeglite arutelu
Sõna ‘Sell’ - kas osatakse pakkuda paremat varianti? Hetkel jäeti sõnastus muutmata.
Kinnitada, et osalemisreeglid ja registreerimine on samasugune, nagu teistel ametlikel
retriiverite katsetel.
Parandada punktid 21 ja 22 mis viitavad mis tasemel peavad olema finaali ülesanded
korraldada.
Täpsustada punkt 23, et finaali võib hinnata akrediteeritud kohtunik ja ka vajadusel
mitte-kohtunikud.
Lisada uus punkt 22, et finaale võib vajadusel korraldada ka dummy-dega. Eelistame linde kuid
vajadusel kasutame ka dummy-sid.
Juhatus leidis, et reeglid on piisavalt täpselt kirjeldatud peale muudatuste sisse arvestamist,
ning on valmis jagamiseks teiste klubidega nende arvamuste saamiseks.
Aet Toose saadab reeglid laiali klubidele koos seletuskirjaga ning palvega saata oma
kommentaarid ja küsimused kahe nädala jooksul.
7) Aasta Retriiver – statuudi muutmise hetkeseis
Lisada sõnastus, et tabelis mitte kajastatud soorituste eest saab samuti punkte vastavalt
juhatuse otsusele.
Maria Grigorjeva jagab nädala jooksul praeguse töödokumendi, mis on kokku pandud töögrupi
poolt (Maria Grigorjeva, Aet Toose, Aili Kivinurm).
Soovitus on arvesse võtta ka üldkoosolekul välja pakutud gala korraldamine ning siduda see
Aasta Retriiver auhindadega. Kui 2022 Aasta Retriiver valimine toimub, siis kaalutakse 2023
alguses sellega seonduvalt gala korraldamine.
Juhatus teeb otsuse Aasta Koera edasise käekäigu osas järgmisel juhatuse koosolekul.
8) Ülevaade 2023 aasta üritustest

08.-09.04.23 WT (Tatjana Zamorskaja) (kuupäev võib muutuda)
27.05.23 tõukatse (korraldaja lahtine) (kuupäev otsustatakse lõplikult 2023 alguses)
16.-18.06.23 RTT MV (Aet Toose)
11.-15.08.23 BaltRetCamp (Tatjana Zamorskaja)
03.09.23 retriiverite erinäitus (Pille-Riin Sepp ja Jaana Järveoja)
Aet Toose jagab Facebookis ülevaate.
9) Linnud järgmiseks hooajaks ja nende hoiustamine (kas vajame teist külmikut ja
mis võimalused selleks on?)
Aet Toose pakub võimalust rentida Liimi tänaval Aedu laoruumis kohta selleks, et hoida uut
külmikut.
Klubi rahalised vahendid on hetkel piisavad selleks et uus külmik osta.
Aet Toose esitab oma laoruumi jooksvad kulud, et oleks võimalik võrrelda praegu makstavate
kuludega.
Üritada osta odavamatel aegadel (nt kampaania korras). Aet Toose hoiab külmadel silma peal
ning otsib varianti ostuks - jagab infot juhatusega.
Lindude inventuur - EKRÜ tagastavad septembris laenatud faasanid novembri lõpus, kui
kuldsed tagastavad linnud siis Maria Grigorjeva teeb inventuuri.
Paneme ülesse postituse Facebooki vastavatesse gruppidesse, et soovime osta parte!
10) EKLi kohtunike statuudi hetkeseis
Tatjana Zamorskaja soovitas kokku kutsuda uue töögrupi retriiverite tõuühingute pealt. Küsida
Pille Kurmi käest, kas ta on nõus seda töögruppi juhtima.
Dokumentide esitamise eest EKLile vastutab ERTÜ esimees või aseesimees.
Tatjana Zamorskaja soovitab jagada kutset klubidega, et algatada 1. novembrist töögrupiga
arutelu - seda võiks jagada ka Facebookis ja kutsuda ülesse inimesi osalema, kes on huvitatud
statuudi aruteludest osa võtmast. Anneli Ilumets on nõus tegelema kommunikatsiooniga.
11) Vaba arutelu
● Tšempionitiitli statuut - Pille Kurm alustas eelmise drafti parandamisega. Juhatus leiab,
et tšempionitiitlite statuut võiks ka samas töögrupis toimuda.
● ERTÜ FB liikmete grupp - Maria Grigorjeva uuendab liikmete listi vastavalt praegustele
liikmetele, et oleks võimalik ka seal tihemini infot jagada.
● ERTÜ FB - Aet Toose hakkab rohkem jagama ERTÜ lehel uudiseid.
● Kodulehe töögrupp - Tatjana Zamorskaja loob töögrupile chati ning jagab nendega infot
mida võiks üle vaadata.
● Järgmine juhatuse koosolek - kokku lepitud kuupäev 03.11.2022 1930.
● Serditasu arve - Tatjana Zamorskaja kontrollib üle kas 30.09.2022 saadetud EKLi arve
serditasu on edasi saadetud, kui ei, siis saadab raamatupidajale.

