MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu erakorralise üldkoosoleku protokoll
Registrikood 80119883
Aadress Poldri 1-29, Ülenurme vald, Tartumaa 61714
Erakorraline Üldkoosolek toimus 13.02.2016 TÜ Botaanikaaia seminariruumis (Lai 38,
Tartu).
Koosolek algas kell 13.00
Koosolek lõppes kell 14.30
Koosoleku toimumisest teatati kõikidele ühistu liikmetele. Kokkukutsumise teade on
avaldatud EKRÜ kodulehel http://www.kuldne.ee/
Koosolekul viibis 24 ühingu liiget, koosoleku juhatajale esitati 22 volikirja, puudus 20
ühingu liiget. Koosoleku käigus lisandus 2 ühingu liiget.
Seega võttis koosolekust osa 73,8 % hääleõiguslikest ühingu liikmetest.
Koosoleku avas juhatuse esimees Kalvo Kriisk.
Juhatuse esimees tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Avo Viluoja.
Poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida protokollijaks Inga Sild
Poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Meeli
Eismann ja Ulvi Ljadov
Poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Päevakorra kinnitamine:
Üldkoosoleku kokkukutsumisel oli teatavaks tehtud järgnev päevakord:
1. EKRTÜ juhatusele umbusalduse avaldamine ja juhatuse tagasikutsumine;
2. EKRTÜ juhatuse valimine.
Ettepanek: kinnitada päevakord esitatud kujul.
Poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
1. EKRTÜ juhatusele umbusalduse avaldamine ja juhatuse tagasikutsumine
Koosoleku juhatajale on esitatud alljärgnevate juhatuse liikmete tagasiastumise
avaldused :
Kristina Alekand, avaldus esitatud 25.01.2016.a.;
Karis Saarniit,avaldus esitatud 04.02.2016.a ;
Karis Rämmel, avaldus esitatud 04.02.2016.a;
Jaana Järveoja, avaldus esitatud 04.02.2016.a.;
Kalvo Kriisk, esitas avalduse 13.02.2016.a.
Seega tegi Koosoleku juhataja tegi ettepaneku rahuldada kõikide juhatuse liikmete
tagasiastumisavaldused.
Ettepanek: rahudada avaldused.

Otsustati:
1.1. rahuldada Kristina Alekandi, Karis Saarniiti,Karis Rämmeli, Jaana Järveoja ja
Kalvo Kriiski esitatud tagasiastumise avaldused,
1.2. Lugeda juhatuse liikmete volitused lõppenuks
1.3. Esitada Mittetulundusühingute ja sihtasutuse registritele avaldus juhatuse liikmete
volituste lõppemise kandmiseks registrisse.
Poolt 46 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
2. Juhatuse liikmete valimine
Monika Mark hilines, liitus koosolekuga kell 13.08 Seega liikmeid kohal 25
Ulvi Ljadov te gi ettepaneku valida juhatus 3-liikmelisena
Kersti Paju tegi ettepaneku valida juhatuse 5- liikmelisena
Koosoleku juhataja pani hääletusele Ulvi Ljadovi ettepaneku valida juhatus 3liikmelisena
Ettepaneku poolt (Kadri + 5 volitust, Ulvi + 2 volitust Merike +3 volitust) kokku 13
häält,
Koosoleku juhataja pani hääletusele Kersti Paju ettepaneku valida juhatus 5liikmelisena
Ettepaneku poolt liiget 33 koos volikirjadega, erapooletu 1 hääl
Otsustati:
2.1. Valida juhatus 5-liikmelisena
Poolt 31 häält, vastu 15 häält, erapooletu 1 hääl
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku juhatuse liikmekandidaatide ülesseadmiseks
Ettepanekud valida juhatusse alljärgnevad ühingu liikmed:
Kalvo Kriisk
Kristina Alekand
Merike Kalle
Mairi Siimon
Kersti Paju
Kadri Kont-Kontson
Külli Vunk – taandas enda kanditatuuri
Pille Saariits hilines, liitus koosolekuga kell 13.18 Seega liikmeid kohal 26
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku juhatuse liikmete enesetutvustuseks kestusega 3
minutit:

Refereering:
Kalvo Kriisk: Ühingu liige alates 2000 juuli, kennel Gypsy's soul omanik, olnud 5 aastat
juhatuses, EKL juhatuse liige soovi panustada juhatusse ja olla sillaks EKL ja ühingu
vahel, Kalvo Kriisk on ka näituste kohtunik, tegeleb koeraspordiga, on agilyti treener
Kristina Alekand: Ühingu liige alates 2007, kennel Cheramigold, viimases kolmes
juhatuses, tegev tõukatsetega
Merike Kalle: Ühingu liige alates 2005, lubab ühingusse panustada oma aja ja teadmised.
Mairi Siimon: Ühingu liige aastast 2001, kennel Terra Antyda, tegeleb aretusega,
näitustega, on koerte koolitaja, olnud varem ka EKL volikogus, juhatuses varem olnud
Kersti Paju : kennel Siimline's alates 2004, arvab, et on aeg ühingule panustada
Kadri Kont-Kontson: tõuühingus alates 2002, kodus 3 koera, kennel Nordisky pesakondi
ei ole olnud, varem olnud tõu ja tasemekatsete korraldaja, soovib kandideerida juhatusse
selleks, et tuua suuremat tähelepanu kuldse retriiveri tervise teemadele, edendada katseid,
aidata tõlkida asjakohaseid artikleid.
Koosoleku juhataja pani hääletusele juhatuse liikmete kandidaadid. Merike kalle tegi
ettepaneku hääletuse läbiviimise ja häälte lgemise ajaks paus 10 minutit
Salajasel hääletusel jagati välja 48 hääletussedelit, hääled jagunesid alljärgnevalt
Kalvo Kriisk: 48 häält;
Kristina Alekand: 48 häält;
Merike Kalle: 40 häält;
Mairi Siimon: 33 häält;
Kersti Paju : 25 häält;
Kadri Kont-Kontson: 20 häält
Otsustati:
2.2. Valida Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu juhatuse liikmeteks:
2.2.1. Kalvo Kriisk, kes kinnitab, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige;.
2.2.2. Kristina Alekand, kes kinnitab, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige;
2.2.3. Merike Kalle, kes kinnitab, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige;
2.2.4. Mairi Siimon,kes kinnitab, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige;
2.2.5. Kersti Paju, kes kinnitab, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige.
2.3. Esitada avaldus Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile juhatuse liikmete
registrisse kandmiseks.
Poolt 48 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Täiendav arutelu:
Võtta vastu uuel juhatusel otsus ebaõigelt tagastatud sisseastumismaksu ja liikmemksu

kohta;
Ette valmistada ühingu uus põhikiri ja esitada kinnitamiseks kevadisele koosolekule
Valida kevadisel koosolekul uus revident
Alustda uuel juhatusel uue kodulehe koostamist, leida selleks inimesed, kes oskavad ja
soovivad teha kodulehte tasuta
Tõukatse on plaanis teha 28.05, täiendav informatsioon esitatakse jooksvalt
Iseloomutestist: Monika Mark, kes oli kohtmisel Soomes, kinnitas, et on olemas
võimalus kutsuda Soomest 2 kohtunikku, vajalik on otsus testi läbiviimiseks ja leida testi
tegemiseks sobiv koht.
Koosolekule kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi ei esitatud.
Koosolek lõppes 14.30
Koosoleku protokoll on digitaalselt allkirjastatud

/allkirjastatud digitaalselt/
Avo Viluoja
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Inga Sild
koosoleku protokollija

