ESK üldkoosoleku protokoll nr 1/2020
Koht: Poska maja, Tallinn
Algus kell 11.00
Lõpp kell 13.30

16. veebruar 2020

Kohal viibisid juhatuse liikmed Jane Faizullin, Liina Kümnik, Liisa Larm ja Kelli Talving.
16.02.2020. a. seisuga on ESK-l 77 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku
36.
1. Koosoleku avamine (Jane Faizullin)
2. Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Jane Faizullin.
Ettepanek kinnitatud 36 poolthäälega, vastuhääli ei ole.
3. Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Liisa Larm ja häältelugejaks Liina Kümnik.
Ettepanek kinnitatud 36 poolthäälega, vastuhääli ei ole.
4. Kodukorra kinnitamine
Ettepanek lülitada välja või panna hääletuks mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min.
Kodukord kinnitatud 36 poolthäälega, vastuhääli ei ole.
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. 2019. a. tegevuse aruanne.
5.6. Revisjonikomisjoni 2019. a. ülevaade.
5.7. 2019. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine.
5.8. 2020. a. tegevusplaan.
5.9. Aretusnõukogu ülevaade tööst 2018–2019. Aretusnõukogu tuleviku ja koosseisu arutamine.
5.10. Iiri punaste setterite aretuseeskirja uuendamine ja aretuserinõuete kehtivuse pikendamine.
5.11. Gordoni ja inglise setterite aretuserinõuete pikendamise arutelu.
5.12. Juhatuse valimine kaheks aastaks.
5.13. Liikmete tõstatatud küsimused.
Päevakord kinnitatud 36 poolthäälega, vastuhääli ei ole.
6. 2019. a. tegevusaruanne (Liisa Larm)
Liisa Larm esitas ülevaate 2019. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõte:
 ESK üldkoosolek ja aasta parimate autasustamine Tallinnas Männiku jalgpallikeskuses 17.02.2019.
 Iseseisvuspäevaeelne talvematk Nõval 23.02.2019.
 Patricku päeva jalutuskäik Tallinnas 17.03.2019.
 Gordon Castle'i gordonite päeva (19.05.2019) tähistamine fotopäevaga Glehni lossi juures
01.05.2019 ning gordonite pildistamine suve ja sügise jooksul. Korraldasid Jane Faizullin ja Liisa
Larm.
 Erinäitus Viimsi vabaõhumuuseumis 02.06.2019, kohtunik David Bell Suurbritanniast.
Registreeritud oli 72 koera Eestist, Soomest, Venemaalt.
 Erakorraline üldkoosolek ja iiri setterite aretuseeskirja kinnitamine Tallinnas EKLi saalis
18.07.2019. EKLi volinike koosolek ei kinnitanud eeskirja Teadus-aretusnõukogu kooskõlastuse
puudumise ja sõnastuse vastuolude tõttu.
 Iiri setterite show Viru Folgil Käsmus 11.08.2019. Osales 10 setterit muusikalise kavaga, juhendas
Kei Kvarnstrom.
 Kõigi setterite tõuseminar kohtunikele ja setteriomanikele, koolitaja Leen Van Genechten Belgiast,
Siniallika trahter, 14.-15.09.2019.
 Jahikoolitus Harjumaal Saulas, koolitaja Markku Partio Soomest, 28.-29.09.2019.
 Sügisene jalutuskäik Padise RMK lõkkekoha matkaradadel, 16.11.2019.
Eesti Setterite Klubi
Registrinumber 80114634
EE692200221010152769 Swedbank
Koduleht: www.setter.ee
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Infolevikanalid: koduleht ja aasta parimate koerte jooksvad edetabelid, setterilist, Facebooki ja
Instagrami konto ja Eesti setterirahva grupp.
 Põhilised koostööpartnerid: Royal Canin Estonia, kellega koostöö on nüüdseks lõppenud. Erinäituse
sponsorid olid ka Kadi koertesalong (K9 tarbed) ja Jane Faizullin (fotonurk).
Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2019. majandusaasta kasumi aruande ja bilansi
kinnitamine (revisjonikomisjoni akti loeb ette Liina Kümnik)
MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi finantsolukorda.
Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt hääletab
x osalejat, vastuhääli ei ole.
Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrükiga. Koosolek kinnitab 2019. a. bilansi 36 poolthäälega,
vastuhääli pole.
2020. a tegevusplaan (Liina Kümnik)
8.1. 7. juunil erinäitus, kohtunik Ronny Blomme Belgiast, kennel Norcroft. Toimumiskoht ei ole veel
teada. Registreerimine avatakse märtsis. Üleskutse liituma näitusetoimkonnaga.
Kätlin Kaldoja tõstatab teema, et on ise pakkunud nimeliselt mitmeid kohtunikke, kes ei ole varem
setterite erinäitust Eestis hinnanud. Põhjendus Liina Kümniku poolt: seoses varasemalt
kokkulepitud kohtuniku tervisliku seisundiga tuli ootamatult leida asenduskohtunik, kes vastaks
kõigile kriteeriumitele ning oleks erinäituse toimumise päeval vaba ja nõus hindama.
8.2. Jalutuskäigud (24. veebruaril, Patricku päeva jalutuskäik).
8.3. Uue juhatuse otsusel kaaluda jahikoolituse korraldamist, koostööd Eesti Seisukoerte Liiduga.
8.4. Uus koostööpartner: OÜ Optimer, Farmina lemmikloomatoidud.
Aretusnõukogu ülevaade tööst 2018–2019. (Siret Piigli) Arutelu aretusnõukogu rollist ning
edasisest vajadusest. Liina Kümniku ettepanek aretusnõukogu töö jätkamise puhul kehtestada
kodukord ja natuke struktureerida tööd (protokollid, koosoleku). Reet Ringo ettepanek jätkata
sama koosseisuga ning sama töökorraldusega nagu esialgne aretusnõukogu loodud oli. Kätlin
Kaldoja kommentaar, et senisel kujul koostöö edasi toimida ei saa, kuna on ebakõlasid nõukogu siseselt.
Samuti on paar liiget end juba nõukogu tööst taandanud. Reet Ringo ettepanek mitte jätkata
aretusnõukogu kui eraldiseisva üksusena ja edaspidi moodustada nö projekti- ja vajaduspõhiselt
toimkondi. Viimane ettepanek vastuvõetud 36 häälega, vastuhääli pole.
Iiri punaste setterite aretuseeskiri ja erinõuete kehtivuse pikendamine. Jane Faizullin teeb
kokkuvõtte senisest tööst. Arutelu aretuserinõuete pikendamise võimalustest. Laual võimalus kehtestada
erinõuded vaid klubisiseselt, mitte kinnitada EKL volinike koosolekul, sõnastada ja kooskõlastada täna
ja esitada järgmiseks EKL volinike koosolekuks (3.03.2020) või tegeleda aretuserinõuete sisu arutamise
ja sõnastamisega rahulikult, kutsuda nende kooskõlastamiseks kokku erakorraline üldkoosolek ning
esitada dokumendid järgmiseks koosolekuks (20.05.2020). Otsustatud kooskõlastada TANiga ja saata
kinnitamiseks EKL volinike koosoleku poolt. Dokumendid esitada 20.05 toimuvaks koosolekuks.
Vastuvõetud 24 poolthäälega, 7 erapooletut, vastuhääli 5 (soovisid täna arutada ning võimalikult kiiresti
kinnitada).
Gordoni ja inglise setterite aretuserinõuete pikendamise vajadus. Kehtivad kuni 31.12.2020. Vajalik
esitada hiljemalt 09.09.20 koosolekuks.
Juhatuse valimine kaheks aastaks. Ettepanek valida uue juhatuse koosseisu: Siret Piigli, Pauliina
Siimumäe, Inna Vesi, Liisa Larm, Liina Kümnik, Terell Pihlak. Ettepanek kinnitatud 30 poolthäälega,
vastuhääli 0.
Liikmete tõstatatud küsimused.
Liina Kümniku küsimus: kes jätkab iiri punaste setterite aretuseeskirja uuendamisekga? Nõusoleku
andnud Kelli Talving, Siret Piigli, Triin Hallap. Ettepanek tõsta liikmemaksu, sõidu- ja
telefonikompetsantsioonid klubi rahadest juhatuseliikmetele ja ürituste korraldustoimkonnale. Varje
Himma pakub end vabatahtlikult auhinnasponsoriks (õmblustööd: pesad, padjad, kaela- ja
jalutusrihmad). Raili Laani ettepanek rohkem kaasata ürituste korraldamisse klubi liikmeid, jagada
vajadusel ülesandeid juhatuseliikmetest kaugemale, Marika Kuusman ja Klaire Niilus toetavad
ettepanekut.

Juhataja Jane Faizullin ……………………………
Protokollija Liisa Larm ………………………....

2

