
MTÜ EESTI TERJERIÜHING 

ÜLDKOOSOLEK      20.06.2016 Tallinn 

Üldkoosoleku algus kl 18:00, lõpp kl 20:00 (Kl 19:20 lahkub H. Käärdi-Paabo) 

 

ÜLDKOOSOLEKU KUTSES TEAVITATUD PÄEVAKORD: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 

2. Päevakorra kinnitamine 

3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne 

4. ETÜ raamatupidamisaruanne, majandusaasta aruande kinnitamine 

5. Juhatuse valimine 

6. Jooksvad küsimused 

 

Üldkoosolekul osales 22 ühingu liiget, neist 7 liiget esindaja kaudu. Osalejate nimekiri ja allkirjad 

lisatud protokollile. 

1. Juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 

Ettepanek valida üldkoosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus, häälte arvestajaks Margot 

Oder. 

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt valida koosoleku juhatajaks ja protokollijaks Rita Annus ja 

häälte arvestajaks Margot Oder (poolt 22; vastu 0; erapooletuid 0). 

2. Päevakorra kinnitamine 

Ettepanek kinnitada päevakord. 

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada päevakord (poolt 22; vastu 0; erapooletuid 0). 

3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne 

Juhatuse liige Rita Annus tutvustab tegevusaruannet. Arutelu käigus tõstatati järgmiseid küsimusi: 

- Ajakiri: kas ajakirja saaks vaälja anda odavamalt.  Üldkoosolek nõustus ühingu liikme H. Paabo-

Käärdi ettepanekuga uurida trükikulude vähendamise võimalust ja volitas teda sellega 

tegelema. 

- Terjeripäev: selle aasta terjeripäeva korraldus tuleb sportlik.  Avaldati arvamusi, kas võiks olla 

suunatud üldsusele või rohkem terjeriomanikele.  

Mihhail Knut teeb ettepaneku hinnata juhatuse tegevus 2016 aastal rahuldavaks. 

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt võtta juhatuse tegevusaruanne teadmiseks ja hinnata 

juhatuse tegevus 2016 aastal rahuldavaks (poolt 22; vastu 0; erapooletuid 0) 

4. ETÜ raamatupidamisaruanne, revisjoniakt. Majandusaasta aruande kinnitamine 

Juhatuse liige Rita Annus tutvustab raamatupidamisaruannet ja majandusaasta aruannet. 

Revisjonikomisjoni esimees tutvustab revisjoniakti. 

Ettepanek võtta revisjoniakt teadmiseks ja juhindumiseks ning kinnitada majandusaasta aruanne. 



Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt võtta revisjoniakt teadmiseks ja juhindumiseks ning 

kinnitada majandusaasta aruanne (poolt 22; vastu 0; erapooletu 0). 

5. Juhatuse valimine 

Juhatuse liikmete Anne-Lii Sild ja Margot Oder volitused on lõppenud, seoses sellega tuleb valida 

2 uut liiget.  

Üldkoosolek arutas, kas valida uuesti kõik kolm juhatuse liiget, st kutsuda kolmas liige tagasi, et 

kõikidel juhatuse liikmetel oleks ühesugune volituste kestus. Mitmed liikmed märkisid, et juhatuse 

järjepidevuse huvides oleks otstarbekas, kui kõikidel juhatuse liikmetel ei oleks ühesugune 

volituste tähtaeg. 

Ettepanek otsustada, kas kõikidel juhatuse liikmetel peaks olema sama ajaline tähtaeg. Toimus 

hääletus. Ühesuguse tähtaja poolt hääletas 6 liiget. 

Otsus: juhatus jätkab erinevate tähtaegadega, üldkoosolek valib 2 uut juhatuse liiget (poolt 16; 

vastu 6; erapooletu 0). 

Tõstatati küsimus ühingu põhikirjas märgitud kohustusest valida juhatuse varuliikmed. Rita Annus 

selgitab, et varuliikmeid ei näe ette mittetulundusühingute seadus.  

Rita Annus teeb ettepaneku valida juhatuse liikmeteks Anne-Lii Sild ja Margot Oder. Anne-Lii Sild 

ja Margot Oder nõustuvad. 

Otsus: Üldkoosolek otsustas ühehäälselt (poolt 22; vastu 0; erapooletu 0): 

1) valida juhatuse liikmeteks Anne-Lii Sild ja Margot Oder. 

2) teha juhatusele ülesandeks valmistada järgmiseks korraliseks üldkoosolekuks ette 

põhikirja muudatus selliselt, et põhikiri viia vastavusse seadusega. 

 

6. Muud küsimused 

Ühingu liige Inger Kuus esitas 19.06.2017 e-kirjaga ettepaneku TopTerjeri eeskirjade muutmiseks. 

I. Kuus tutvustab ettepanekut, mille sisuks on lisada TopTerjeri konkursile jäljekoera kategooria. 

Ühingu liikmed arutasid täiendava kategooria lisamist, sh märgitakse et ühest küljest võiks 

erinevad kategooriad olla otstarbekad ja motiveerivad, kuid teisest küljest osaleb 

kuulekuskategoorias hetkel väga väike arv koeri, mistõttu täiendava kategooria lisamine ei pruugi 

olla mõistlik.  

Ettepanek: M. Knut ja I. Kuus arutavad ettepanekut omavahel ja teevad vajadusel eeskirja 

muutmiseks ettepaneku juhatusele. TopTerjeri eeskirjade muudatusi tuleb liikmetele tutvustada 

piisava ajavaruga ja samuti tuleb liikmetele meelde tuletada konkursi tähtaegu. 

Otsus: Üldkoosolek nõustub ühehäälselt ettepanekuga. 

 

 

Koosoleku juhataja ja protokollija: Rita Annus 

 

 


