ESK Üldkoosoleku protokoll nr 1/2010
veebruar 2010
Koht: Kuristiku 7, Tallinn
Algus kell 13.00
Lõpp kell 15.00

28.

Kohal viibisid juhatuse liikmed Aivi Räisänen, Liina Kümnik, Kärlin Puusepp, Eva-Liisa Ristsoo.
28.02.2010. a. seisuga on ESK-l 61 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku
20.
1. Koosoleku avamine (Aivi Räisänen)
2. Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Aivi Räisänen
Ettepanek kinnitatud 20 poolthäälega, vastuhääli pole.
3. Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Liina Kümnik
Ettepanek kinnitatud 20 poolthäälega, vastuhääli pole.
4. Kodukorra kinnitamine
Ettepanek lülitada välja mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min.
Kodukord kinnitatud 20 poolthäälega, vastuhääli pole.
5. Päevakorra kinnitamine
5.1. Koosoleku avamine
5.2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine
5.3. Kodukorra kinnitamine
5.4. Päevakorra kinnitamine
5.5. 2009. a. tegevuse aruanne
5.6. Revisjonikomisjoni 2009. a. ülevaade
5.7. 2009. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine
5.8. 2010. a. tegevusplaan
5.9. Uue juhatuse valimine
5.10.
Uue revisjonikomisjoni valimine
5.11.
Inglise ja gordoni setterite aretuserinõuete kehtestamine
5.12.
Liikmete tõstatatud küsimused
Päevakord kinnitatud 20 poolthäälega, vastuhääli pole.
6. 2009. a. tegevusaruanne (Liina Kümnik)
Liina Kümnik esitas ülevaate 2009. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõte:
 Club Show 15.02.2009 Tallinnas, kohtunik Ann Paleski (Rootsi).
 Sertifikaadiõigusega erinäitus 26.07.2009 Laulasmaal, kohtunik Marianne Gyárfás (Ungari).
 28.03.2009 jalutuskäik Tartus Tähtveres.
 19.04.2009 jalutuskäik Kloogarannas.
 01.05.2009 kevadpäev Loodi põrgus Viljandimaal, võistlusmäng, agility tutvustus, grillimine.
 10.05.2009 jahikoolituse õppepäev Ardus, Mart Mae juhendamisel.
 29.08.2009 ja 13.09.2009 jahikatsed Albu vallas, kohtunik Mart Mae. Järgu sai kolm gordoni setterit.
 Oktoobris oli välja kuulutatud trimmimiskursus, jäi ära vähese huvi tõttu.
 Sügisest on olemas blogi Setteriuudised.
 Kodulehe põhitegija on Kärlin Puusepp. Kogume näitusetulemusi, kajastame sündmusi, uuendame
düsplaasiatabelit veebipõhiselt. Saadame setterilisti uudiseid ja infot ürituste kohta. Avatud
fotogalerii. Plaanis avaldada tšempionide tabel ja pesakondade tabel.
7. Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2009. majandusaasta aruande ja bilansi
kinnitamine (Aivi Räisänen)
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8.

9.
10.

11.

MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi
finantsolukorda. Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Toimub hääletamine
revisjonikomisjoni akti vastuvõtmiseks. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt
hääletab 20 osalejat, vastuhääli pole.
Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrükiga. Koosolek kinnitab 2009. a. bilansi 20
poolthäälega, vastuhääli pole.
2010. a tegevusplaan (Aivi Räisänen)
8.1. Juunis suvine sertifikaadiõigusega näitus, kohtunik Ronny Blomme Belgiast. Toimub sel aastal koos
Eesti Võitja näitusega.
8.2. Kevadpäev, ilma osavõtutasuta. Meelelahutuslik üritus, koht selgumas.
8.3. Augustis jahikatse koolitus. Koolitajaks Mart Mae. Hiljem võimalik tema juures ka jahikatseid
sooritada.
8.4. Enne suve kutsikate jahikatseks ettevalmistamise koolitus, kutsuda Soomest koolitaja.
8.5. Loodame korraldada setterite aretuspäeva, kus arutada setteritõugude aretuse seisu ja arengut, lektor
keegi kohtunik, kasvataja või spetsialist.
8.6. Sügisel setterite trimmimiskursus. Koolitaja Soomest või mujalt.
Uue juhatuse valimine (Aivi Räisänen). Kandidaadid Liina Kümnik, Eva-Liisa Ristsoo, Aivi Räisänen.
Ettepanek kinnitatud 20 poolthäälega, vastuhääli pole.
Uue revisjonikomisjoni valimine (Aivi Räisänen)
Ettepanek valida revisjonikomisjoni liikmeteks (volitused 1 aasta) Kaire Kasevits, Marika Kuusman.
Ettepaneku poolt on 20 häält, vastuhääli pole.
Inglise ja gordoni setterite aretuserinõuete kehtestamine.

Aretuserinõuete kehtestamine järgmises sõnastuses:
1. Paaritataval koeral peab olema vähemalt kaks näitusehinnet „väga hea“ kahelt erinevalt
kohtunikult.
2. Aretuses võib kasutada ainult koera, kelle puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A,
B või C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga.
Ettepaneku poolt on 20 häält, vastuhääli ei ole.
12. Liikmete tõstatatud küsimused
12.1.
Klubi aastamaks on olnud mitmeid aastaid 225 krooni. Kas on põhjust maksusummat muuta?
Leiti, et võib jääda samaks. Pakkuda vajadusel võimalust maksta osade kaupa.
12.2.
Ettepanek teha põhikirja muudatusi. Moodustada toimkond ja võtta uus põhikiri vastu 2011.
Asjaga võiks tegeleda Marika Kuusman, Kairi Tuulmägi (küsida nõusolekut), Liina Kümnik.
12.3.
Jahikatsete puhul võiks olla suurem erinevus liikmete ja mitteliikmete osalustasude vahel (nt
100 kr), ettepaneku tegi Marika Kuusman.
12.4.
Ettepanek saata EKL-i märgukiri düsplaasiauuringute ametliku kinnituse kohta, et kliinikud
ei jätaks võimalust nö mitteametlike tulemuste saamiseks.
12.5.
Blogisse lisada varem ilmunud klubi ajakirjade parimaid lugusid, tõlkeid Soome ja Rootsi
väljaannetest, link iiri setterite sugupuude registrisse.
12.6.
Koduleht saab kiitva hinnangu. Võiks olla infot terviseprobleemide kohta, veterinaari
koostatud tekst. Küsimus esitada Triin Hallapile. Saab kasutada ka välismaist infot.
12.7.
Info DNA-uuringu võimaluse kohta, teostatakse USA-s vereproovi abil. Pärilike haiguste
kindlakstegemine. Aivi Räisänen tegeleb ja jagab edaspidi kogemusi.
Juhataja Aivi Räisänen ……………………………
Protokollija Liina Kümnik ……………………………
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