MTÜ Eesti Terjeriühing
Üldkoosolek 15.06.2020
Koosoleku algus 18.10 koosoleku lõpp 19.30
Kohal 14 liiget, neist 4 volitatud isiku kaudu.
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Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine
Päevakorra kinnitamine
ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatuse liikmete tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega
Juhatuse liikmete valimine
ETÜ erinäituste muudatuste arutelu
Muud küsimused

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine
Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Margit Välk ja häälte lugejaks
Anneli Tammik.
Otsus: Valida koosoleku juhataks Margot Oder, protokollijaks Margit Välk ja häälte lugejaks Anneli
Tammik.
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
Otsustati valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Margit Välk ja häälte lugejaks
Anneli Tammik.
2. Päevakorra kinnitamine.
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne.
Margit Välk tutvustab tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Liikmed said tutvuda
aastaaruande ja detailse bilansi ja kasumiaruandega.
Ettepanek: võtta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne teadmiseks.
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
Otsus: võtta tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne teadmiseks.

4. Revisjonikomisjoni aruanne.
Mihhail Knut tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Dokumendid ja aastaaruanne kontrollitud,
puuduseid ei täheldatud. Revisjoni komisjoni aruandes tehtud ettepanek aruande kinnitamiseks.
Ettepanek: võtta revisjonikomisjoni aruanne teadmiseks.
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
Otsus: võtta revisjonikomisjoni aruanne teadmiseks.
5. ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek kinnitada ETÜ 2019 a majandusaasta aruanne (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise
aruanne).
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
Otsus: Kinnitada 2019.aasta majandusaasta aruanne.
6. Juhatuse liikmete tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega
Seoses tähtaja saabumisega kutsutakse tagasi juhatuse liikmed Margot Oder ja Anne-Lii Sild.
Ettepanek võtta teadmiseks juhatuse liikmete volituste lõppemine.
Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0
Otsus: võtta teadmiseks juhatuse liikmete volituste lõppemine.
7. Juhatuse liikmete valimine
Ettepanek, et Margot Oder ja Anne-Lii Sild jätkavad juhatuse liikmetena. Mõlemad on sellega nõus.
Poolt 14; Vastu: 0 Erapooletuid: 0.
Otsus: Margot Oder ja Anne-Lii Sild jätkavad juhatuse liikmetena, tähtajaga vastavalt põhikirjale 3
aastat, mis on kuni 15. juuni 2023.
8. ETÜ erinäituste muudatuste arutelu
Margot Oder informeerib edasi lükatud 47. erinäituse toimumisest 25.10.2020 Tallinnas, Ehte 7
koolimajas. Kohtunikega on kokkulepped kehtivad – Andrzej Kazmierski ja Mile Aleksoski tulevad
hindama.
Tõenäoliselt ei saa edaspidi veebruaris terjerite erinäitust korraldada, kui siis ainult reedel. Mihhail
Knut teeb ettepaneku lükata näitus aprilli Tallinna võitjaga ühele ajale. Oleks soodne teha näitus
Eesti Kennelliiduga koos ja kulusid jagada.
2021 aastal toimub Balter võitja näitus augustis. Teemaks Balteriga seotud suured kulutused. On
annetatud auhindu, mida saame kasutada ja sellega kulusid vähendada.

Arutelu teemal, et juuni näitus peaks jääma samale ajale. Ettepanek teha erinäitus kõikide tõugude
näitusega ühel päeval, mis seni pole EKL-i poolt aktsepteeritud. Järgneb ettepaneku teha Eesti
Kennelliidule avaldus näituseid puudutavate reeglite muutmiseks.
A. Kui on esitatud mitu erinäituse korraldamise taotlust samale päevale, siis võiks EKL anda eelise
suuremale ja kindlalt toimivale ühingule (nt. ETÜ versus ühe terjeritõu klubi).
B. Tiitlinäituste ajal võiks olla luba korraldada samal päeval ka erinäituseid.
Poolt 14; Vastu: 0 Erapooletuid: 0.
9. Muud küsimused
Arutelu ajakirja „Meie terjerid“ väljaandmise osas. Teemaks ajakirjaga jätkamine ja selle finantsilised
võimalused. Kõik kohalviibijad on ajakirja ilmumisega väga rahul. Kuna toimetaja Aivi Kabur lahkus 2
numbrit tagasi, siis on vajadus toimetaja järele. Kasuks tuleks turunduskogemus, et kasvatada tulusid
reklaampinna müügist ja tagada ajakirja jätkusuutlikkus. Ettepanek korraldada konkurss ajakirja
kaastoimetaja kohale, kes oleks tegus ja tegeleks reklaami poolega. Kuulutus avaldatakse Facebookis
ja kodulehel www.terrier.ee.
Poolt 14; Vastu: 0 Erapooletuid: 0.
Tõstatati küsimus kasvatajakoolituse kohta. Klubi poolt korraldamiseks on see liiga mahukas teema,
koolitus kestaks umbes 10 päeva ja nõuaks palju lektoreid.
Sügisel oli mõttes korraldada geneetika koolitus. Sõltub koroonaviirusega seotud olukorrast, kas saab
korraldada või mitte.
Näituse auhindade eelistuste osas jäi sõelale mõte, et tarbeesemed huvitavad osalejaid rohkem.
Tõstatatud näitusel osalejate käitumine ja puhtuse hoidmise küsimus. Tehti ettepanek kaasata keegi,
kes kontrolliks, et ürituse lõppedes jääks koht puhtaks ja korda.
Informatsioon muude küsimuste osas võeti teadmiseks.

Koosoleku protokollija: Margit Välk

