
MTÜ EESTI TERJERIÜHING 

ÜLDKOOSOLEK 17.10.2019 

Koosoleku algus 18.15 , koosoleku lõpp 19.30 

Kohal 24 liiget, neist 15 volitatud isiku kaudu. 

Päevakord: 
1.Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 
2.Päevakorra kinnitamine 
3.ETÜ juhatuse tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne, revisjonikomisjoni aruanne 
4.ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine 
5.Revisjonikomisjoni valimine 
6. Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega. 
7. Juhatuse liikme valimine. 
8. Taotlus toy foksterjeri tõuna tunnustamiseks. 
9. Taotlus tenterfield terjeri tõuna tunnustamiseks. 
10. Muud küsimused 
 

1.  Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine. 

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus ning häälte arvestajaks Margot 

Oder. 

Otsus: Valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus ning häälte arvestajaks Margot Oder. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

Otsustati valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus ning häälte arvestajaks Margot Oder. 

2.  Päevakorra kinnitamine. 

Margot Oder teeb ettepanek lisada päevakorda biewer terjeri tõuna tunnustamise küsimus. 

Poolt: 24; Vastu 0; Erapooletuid 0. 

Otsus: Täiendada päevakorda punktiga 10 „Biewer terjeri tõuna tunnustamise küsimus“ ning lugeda 

senine punkt 10 „Muud küsimused“ punktiks 11.  

3.  ETÜ juhatuse tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne, revisjonikomisjoni aruanne 

Rita Annus tutvustab tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Aivi Kabur tutvustab 

revisjonikomisjoni aruannet. Ettepanek võtta tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne ja 

revisjonikomisjoni aruanne teadmiseks. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0. 

Otsus: Võtta teadmiseks tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. 

4. Majandusaasta aruande kinnitamine 

Rita Annus tutvustab 2018. aasta majandusaasta aruannet. Ettepanek kinnitada majandusaasta 

aruanne (sh tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne). 

Poolt: 23; Vastu: 0; Erapooletuid: 1. 



Otsus: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne.  

5. Revisjonikomisjoni valimine. 

Seoses revisjonikomisjoni tähtaja möödumisega tuleb valida uus komisjon. Inna Talpak teeb 

ettepaneku valida sama komisjon, st Jekaterina Kantijevskaja ja Aivi Kabur. J. Kantijevskaja ei ole kohal 

ja ei ole nõusolekut andnud. Margot Oder teeb ettepaneku valida Mihhail Knut ja Aivi Kabur. M. Knut 

ja A. Kabur on nõus. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0. 

Otsus: valida uus revisjonikomisjon koosseisus Mihhail Knut ja Aivi Kabur. 

6.  Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega. 

Rita Annuse tähtaeg juhatuse liikmena on lõppenud ning ta ei soovi jätkata juhatuse liikmena. 

Ettepanek kutsuda Rita Annus juhatuse koosseisust tagasi. Rita Annuse käes olevad raamatupidamise 

dokumendid antakse: 1) jooksva aasta (2019) dokumendid Margit Välk-Aderile; 2) vanemad 

dokumendid viib Margot Oder lattu; 3) 2018 aasta dokumendid on koosoleku toimumise ajal J. 

Kantijevskaja käes. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

Otsus: Kutsuda juhatuse koosseisust tagasi Rita Annus. 

7. Juhatuse liikme valimine. 

Anne-Lii Sild teeb ettepaneku valida juhatuse liikmeks Margit Välk-Ader. Margit Välk-Ader on nõus. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0. 

Otsus: Valida juhatuse liikmeks Margit Välk-Ader, tähtajaga vastavalt põhikirjale 3 aastat, so kuni 18. 

oktoober 2022. 

8. Toy foksterjeri tõuna tunnustamine. 

Margot Oder tutvustab taotlust ning selgitab, et tõu Eestis tunnustamiseks peaks Eesti Terjeriühing 

pöörduma taotlusega Eesti Kennelliidu poole. Toimub arutelu.  Taotleja ei ole esitanud eesti keelseid 

taotlust toetavaid materjale.  FCI ei ole tõugu tunnustanud.  Ettepanek mitte toetada tõuna 

tunnustamist, kuna ühingul puudub piisav informatsoon tõu esindajatest ja Eestis ei ole selle tõu 

suunal aktiivset huvi. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

Otsus: Mitte toetada toy foksterjeri tõuna tunnustamist. 

9. Tenterfield terjeri tõuna tunnustamine. 

Margot Oder tutvustab taotlust ning selgitab, et tõu Eestis tunnustamiseks peaks Eesti Terjeriühing 

pöörduma taotlusega Eesti Kennelliidu poole.. Toimub arutelu.  Taotleja ei ole esitanud eesti keelseid 

taotlust toetavaid materjale.  FCI ei ole tõugu tunnustanud.  Ettepanek mitte toetada tõuna 

tunnustamist, kuna ühingul puudub piisav informatsoon tõu esindajatest ja Eestis ei ole selle tõu 

suunal aktiivset huvi. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

Otsus: Mitte toetada tenterfield terjeri tõuna tunnustamist. 



10. Biewer terjeri tõuna tunnustamine. 

Margot Oder selgitab, et ühingu poole on korduvalt pöördutud küsimustega (taotlust otseselt esitatud 

ei ole) kas ühing oleks valmis toetama biewer terjeri tõuna tunnustamist. Toimub arutelu.  FCI ei ole 

tõugu tunnustanud.  Ettepanek mitte toetada tõuna tunnustamist, kuna ühingul puudub piisav 

informatsoon tõu esindajatest ja Eestis ei ole selle tõu suunal aktiivset huvi. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 

Otsus: Mitte toetada biewer terjeri tõuna tunnustamist. 

11. Muud küsimused.  

Margot Oder informeerib liikmeid BalTeril kupeeritud koerte osalemise nõuetest (Lätis ja Leedus on 

kupeeritud koertega BalTeril osalemine lubatud).  Järgmine BalTer on Eestis 2021. Leiti, et juhatus 

peaks tegema ettepaneku EKLile ja taotlema kupeeritud koerte osalemist BalTer võitja näitusel. 

Poolt: 24; Vastu: 0; Erapooletuid: 0. 

Otsus: Volitada juhatust tegelema BalTeril kupeeritud koerte osalemise lubamisega sarnaselt Läti, 

Leedu ja Balti Võitja reeglitele. 

Anne-Lii Sild tõstatas TopTerjeri küsimuse, kas jätkame samal viisil. Toimub arutelu – on vajalik et 

tulemuste esitajale vastatakse, et kiri on kätte saadud. Informatsioon võetakse teadmiseks. 

 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija: Rita Annus 

 

 

 

 

 

 

 


