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1. Koosoleku ostustusvõimelisuse selgitamine ja päevakorra kinnitamine
30.10.2020 seisuga on MTÜ Eesti Kuldsete retriiverite Tõuühingus (EKRÜ) 52 liiget, neist
hääleõiguslikke 52 liiget. EKRÜ põhikirja kohaselt on otsustusvõimelisuseks vajalik vähemalt ¼
(s.o. a’ 13 liiget) liikmete osavõtt.
Koosolekul kohaolijaid oli 15 inimest, kes kokku esindasid 10 volikirja (nimekiri ja volikirjad on
lisatud protokollile). Zoomi vahendusel osales 7 liiget. Seega on üldkoosolek 32 häälega
otsustusvõimeline.
Kokku koos volitustega ja Zoomi vahendusel 32 liiget.
Üldkoosoleku kokkukutsumisel oli teatavaks tehtud järgnev päevakord:
1. Juhatuse esimehe sõnavõtt
2. 2019.a. majandusaasta aruanne
2.1. Revidendi arvamus
2.2. Aruande kinnitamine
3. Aretusreeglite arutelu
4. 2020 tegevusplaan
5. 2021 üritused
6. Vaba mikrofon
Ettepanek päevakorra muutmiseks:
Lisada päevakorra punkti põhikirja p.1.2 - tegevusaadressi muutmine.
OTSUSTATI: Päevakorda lisada p. 6 põhikirja p.1.2 tegevusaadressi muutmine.
PÄEVAKORD:
1. Juhatuse esimehe sõnavõtt
2. 2019.a. majandusaasta aruanne
2.1. Revidendi arvamus
2.2. Aruande kinnitamine
3. Aretusreeglite arutelu
4. 2020 tegevusplaan
5. 2021 üritused
6. Tegevusaadressi muutmine
7. Vaba mikrofon
OTSUSTATI: Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Kohaletulnud liikmetel oli võimalus tutvuda 2019.a. majandusaasta aruandega. K. Kriisk luges
ette 2019.a. tegevusaruande.
2. 2019.a. majandusaasta aruande tutvustus. Kuulati ära revidendi otsus. Vigu ega ebatäpsusi ei
esinenud, küsimusi ei järgnenud ja majandusaasta aruande kinnitamine pandi hääletusele.
OTSUSTATI: Kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne – ühehäälselt

3. Aretusreeglite arutelu. . Kalvo Kriisk oli valmistanud ette tabeli viimase 100 pesakonna
aretusest, aluseks oli võetud EKL-i registris olevad pesakonnad ja vanemate terviseuuringud.
Tabelist nähtus, et paljudel pesakondadel on puudujääke ja ei ole arvestatud soovituslike
aretusreeglitega. Tabel on avalikustatud ka FB eesti Kuldsete Retriiverite liikmete grupis.
Ettepanek: Pesakondade registreerimise hetkeks peab olema tehtud terviseuuringud ja need ka
registrisse kantud. Samuti tehti ettepanek pesakondade kuulutuse tasuta kuulutamist, mida
juhatus arutab oma järgmisel juhatuse koosolekul.
Arutelul jõuti järeldusele, et on vajalik moodustada Aretustoimkond aretusreeglite
väljatöötamiseks.
OTSUSTATI : Moodustada aretustoimkond aretusreegilte väljatöötamiseks. Tähtaeg 30.03.2021 ja
esitamiseks aprillis 2021 toimuval üldkoosolekul.
Toimkonna liikmed:
1. Mairi Siimon
2. Kersti Paju
3. Kristina Alekand
4. Ari-Liis Rihkrand
5. Regina Leitsar
6. Monika Mark
7. Kadi Haljand,
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
4. 2020 toimunud üritused. Kalvo Kriisk tutvustas 2020.a toimunuid üritusi. Oli keeruline aasta,
seoses Covid-19 olime sunnitud palju üritused ära jätms või siis edasi sügisesse lükkama.
5. 2021.a. tegevusplaan. Seekord veebruaris igaaastast retriiverite erinäitust ei tule, küll aga tuleb
veebruari lõpus kuldsete retriiverite erinäitus. Mais 2021 on plaanis korraldada kahepäevane
tasemekatse esimest korda kahe kohtunikuga ja ühepäevane tõukatse. Kohtunikelt on nõusolek
olemas. Juuni retriiverite ja 20.08.2021 kuldsete retriiverite erinäitus. Samuti aasta 2021
esisesel poole kutsuda kokku kasvatajate ümarlaud, et arutada ja tutuvustada aretusreegleid.
Oktoobris 2021 korraldab ühing kahepäevase retriiverite töökatse.
6. Põhikirja p.1.2 – tegevusaadressi muutmine.
Ettepanek: muuta tegevusaadressiks TARTU linn ja postiaadressiks TÄHE 3 TARTU
OTSUSTATI : tegevusaadressi ja postiaadressi muutus võeti vastu ühehäälselt.
7. Vaba mikrofon. Jätkame igaaastast traditsiooni Aasta kuldse retriiveri valimisel ja samuti tuleb
igaaastane kalendripiltide konkurss.
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