EESTI CHIHUAHUA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU ( kordus ) PROTOKOLL

Aeg: 02.04.2021
MTÜ Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK )
Koosoleku algus kell: 13.00 lõpp kell 14.30
Koosolek toimus: Google meet programmis
Koosoleku juhataja: Irene Montvila
Koosoleku protokollija: Jaana Vahter
Häälte lugeja: Jaana Vahter
Koosolekul osalejad: ECK-l on 23 liiget, kellest üldkoosolekul osales 10, nendest
3 volikirja alusel.
Vastavalt ECK põhikirjale on kordus üldkoosolek otsusevõimeline.
Päevakord:
1. 2020 Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Arutelu ja ettepanekud seoses 2021 a 5. juuniks planeeritud ECK erinäitusega
3. ECK juhatusel saab täis kolme aastane tegutsemise aeg. Uue juhatuse
valimiseks sooviavaldused ja ettepanekud.
4. ECK juhatuse poolt koostatud avaldus EKL volikogule ECK aretusnõuete
leevendamisega seoses näitusehinnetega.
5. Vaba mõttevahetus ECK tegevuse edendamise teemal.

Üldkoosoleku käik ja otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
Poolt: 10
Vastu: 0

Erapooletud: 0
Otsus: Majandusaasta aruanne on kinnitatud.

2. Arutelud ja ettepanekud seoses 2021 a 5juuniks planeeritud ECK erinäitusega
Anzelika Zaderei tegi ettepaneku viia läbi eelnev küsitlus läbi ECK facebooki
kodulehe kui palju oleks huvilisi, kes registreeriks end erinäitusele. Kuna
osalejate arv võib olla pea olematu. ( seoses Covid´19 piirangutega).
Poolt: 10
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Otsus: Viime läbi eelneva küsitelu läbi ECK facebooki kodulehe.

3. ECK juhatusel saab täis kolme aastane tegutsemise aeg. Uue juhatuse
valimiseks sooviavaldused ja ettepanekud.
Üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku jätkata samal juhtkonnal.
Poolt: 8
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Otsus: Järgneval kolmel aastal jätkab sama ECK juhtkond:
Irene Montvila ja Jaana Vahter.

4. ECK juhatuse poolt koostatud avaldus EKL volikogule aretusnõuete
leevendamisega seoses näitusehinnetega.
Natalja Mamedova teeb ettepaneku, et iga kasvataja taotleks ise EKL-ist eriloa.

Irene Montvila ja Jaana Vahter teevad ettepaneku, et 2021 aasta lõpuni võiks
olla kõigil kasvatajatel võimalus aretada vajadusel ka ühe ´´suurepärase´´
näitusehindega koera (käesolevad nõuded näevad ette 2 SP hinnet ).
Kuna paljud näitused on tühistatud ja ei ole teada, kas ka suvel lubatakse
näitusi läbi viia, jäävad näitusehinde nõuded noortele aretuskoertele saamata.
Aretusnõuete leevendamiseks seoses näitusehindega EKL volikogule avalduse
saatmine koos üldkoosoleku otsusega, et lubada 2021 aasta lõpuni kasutada
aretuses ühe ´´suurepärase´´ hindega koera.
Poolt: 5
Irene Montvila( ECK juhataja ) , Jaana Vahter, Leida Madrus, Tatjana Vork,
Marina Langebraun.
Vastu: 5
Anastasia Zelenskaja, Natalja Mamedova, Ljudmila Korobjova, Anzhelika
Zaderei, Natalja Lerner
Erapooletu: 0
Eesti Chihuahua Klubi põhikiri punkt 4.9 näeb ette: “Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt,
otsustatakse isikuvalimiste puhul küsimus liisuga, muudes küsimustes saab määravaks koosoleku
juhataja toetatav seisukoht. “

Otsus: Saata EKL volikogule avaldus palvega, et 2021 aasta lõpuni võiks
kasutada aretuses koera, kes omab ühte ´´suurepärast´´ hinnet.

5. Vaba mõttevahetus ECK tegevuse edendamise teemal.
L.Korobjova teeb ettepaneku kohtuda ja korraldada piknik suvel - juhul kui
Covid´19 piiranguid leevendatakse.
Natalja Mamedova teeb ettepaneku, et kui piiranguid leevendatakse, kohtuda
vabas õhus koos koertega, et koeri sotsialiseerida.
Kui suvel piiranguid leevendatakse, saab teha vabas õhus kohtumisi.

Poolt: 10
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Otsus: Kui suvel piiranguid leevendatakse, saab teha vabas õhus kohtumisi ja
koerte sotsialiseerimist - jälgides kehtivaid ohutusnõudeid.

Juhataja: Irene Montvila

Protokollija: Jaana Vahter
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02.04.2021 üldkoosoleku ( kordus ) nimekiri:

1. Anzhelika Zaderei
2. Anastasia Zelenskaja
3. Irene Montvila
4. Natalja Mamedova
5. Ljudmila Korobjova
6. Natalja Lerner
7. Jaana Vahter
8. Tatjana Vork - volikirjaga
9. Marina Langebraun - volikirjaga
10. Leida Madrus - volikirjaga

