MTÜ EESTI KULDSETE RETRIIVERITE TÕUÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL
21.05.2016 Tartus, Kantri hotell
Algus:kell 13.30 lõpp 15.30
Koosoleku juhatajaks valiti Kalvo Kriisk
protokollijaks Merike Kalle
1.Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine ja päevakorra kinnitamine
21. mai 2016 seisuga on MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingus(EKRÜ) 69 liiget, neist
hääletusõiguslikke 69. EKRÜ põhikirja kohaselt on otsustusvõimelisuseks vajalik vähemalt ¼
(s.o. a´ 18 liiget) liikmete osavõtt.
Koosolekule on kohale tulnud 10 inimest, kes kokku esindasid 19 volikirja.
(nimekiri ja volikirjad lisatud protokollile)
Seega on üldkoosolek 29 häälega otsustusvõimeline.
2.Päevakorra kinnitamine
Üldkoosoleku kokkukutsumisel oli teatavaks tehtud järgnev päevakord:
a)
b)
c)
d)
e)

Majandusaasta araunde kinnitamine
Põhikiri
Revidendi valimine
Aretusnõuded
Vaba mikrofon

OTSUSTATI: päevakord kinnitati ühehäälselt.
a) Kohaletulnud liikmed tutvusid 2015.a. majandusaasta aruandega, K.Kriisk luges ette 2015.a.
tegevusaruande. Meeli Eismann luges ette revidendi otsuse. Vigu ega ebatäpsusi ei esinenud,
küsimusi ei järgnenud ning pandi hääletusele majandusaasta aruande kinnitamine.
OTSUSTATI: kinntada 2015.a. majandusaasta aruanne - ühehäälselt
b) K.Kriisk tegi ülevaate, miks oli tarvis põhikirja muuta. Uue pühikirja projekt oli liikmetele
kättesaadav tutvumiseks a´la 2 nädalat. Ettepanekuid ja arvamusi liikmetelt ei tulnud.
Toimus arutelu:
p.3.6 muudatus M.Mark küsimus- kui pikk aeg on teistes ühingutes?
M.Siimon – millised oleksid suured süüdistused, miks ei peaks tahtjat ühingu
liikmeks koheselt kasvõi järgmisel päeval tagasi võtmast
K.Paju- et vastustus ei läheks juhatusele

Hääletus: kas lisada p. 3.1. juurde järgmine täiendus - EKRÜ liikmeks ei võeta isikut, kes on
põhikirja punktis 3.6. nimetatud pühjusel EKRÜ-st välja arvatud. Eeltoodud piirang kehtib
väljaarvamisest x aasta jooksul
Hääletati: p.3.1. - lisada 11 , vastu 17, erapooletu 1
OTSUSTATI: mitte lisada täiendust
p.3.3. - jääb väljatöötatud nagu uues põhikirjas
p.3.4.2 - ise+ 5 volitust
p.3.5.6 - jääb mis on inimene andnud teada sooviavaldusel
p.4.1. - 14 päeva
p.4.3. - 7 päeva
p. 5.3.6 - samaks
p. 3.2. – juhatus otsustab 7 päeva jooksul
OTSUSTATI: ühehäälselt
HÄÄLETUS: kas võtta vastu põhikiri 21.05.2016 tehtud muudatustega
OTSUSTAI: uus põhikiri vastu võtta ühehäälselt koos 21.05.2016 tehtud muudatustega
C) K.Kriisk tänas revident M.Eismanni tehtud tööd eest.
Tehti ettepanek kandidaatide ülesseadmiseks. M.Kalle tegi ettepaneku valida revidendiks
K.Vunk(kes oli ka digitaalselt allkirjastatult kirjaga andnud oma nõusoleku). Kuna teisi
ettepanekuid ei tulnud , tehti avalik hääletus.
OTSUSTATI: revidendiks valiti K.Vunk- ühehäälselt
d)Juhatuse ettepanek kehtestada aretusnõuded, kuna paljud kavastaajad paaritavad koeri ilma
uuringuteta. Seda oleks vajalik ka statistika jaoks. Silmauuring ei tohika olla vanem kui 2 aastat ja
düsplaasiauuring tehtud . Uuringud peaksid olema tehtud,olenemata uuringu tulemustest.
Toimus arutelu, millest võtsid osa K.Paju, K.Kriisk, M.Siimon, K.Alekand, M.Mark
OTSUSTATI: välja töötada aretusnõuded- kordinaatorid M.Siimon ja K.Paju - välja töötada 3 kuu
jooskul ja esitada juhatusele
e)tutvustati juhatuse otsust kuldsete lehele üles panemiseks kutsikate teriseuuringute
tulemuste täidetud blanket, mida saadakse printida välja, et saaks siis kutsikaomanikele
edastada

Koosoleku juhataja

K.Kriisk

Protokollija

M.Kalle

