EESTI CHIHUAHUA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 31.01.2016
MTÜ: Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK)
Kell: 15:00-18:00
Koosolek toimus Go Shnelli Hotel konverents ruumis, Toompuiestee 37,Tallinn
Koosoleku juhataja: Kristiina Feinman
Koosoleku protokollija: Julija Želobetski
Häälte lugeja: Kadri Sepp
Tõlkija: Inga Klauson
Koosolekul osalejad: ECK-l on 27 liiget, kellest üldkoosolekul osales 19, nendest 6 voolikirja alusel
(vt. osaleja nimekirja) Vastavalt ECK põhikirjale on üldkoosolek otsusevõimeline.
Päevakord:
1.
ECK liikmelisus.
2.
ECK 2015 aasta parim chihuahua.
3.
ECK 10 aastane juubeli korraldus
4.
Erinäitus 2016 ja 2017 .
5.
Aretusreeglid nende redaktsioon al. 2017 eelarutelu
6.
Muud küsimused.
Üldkoosoleku käik ja otsused:
1.
Esimeseks otsustati õnnitleda N. Mamedovat seoses 20. aastase kenneli juubeliga.
2.

Teiseks ostustati õnnitleda ECK 015 aasta parimaid koeri.

3.
Klubi liikmelisus.
Klubis on hetkeseisuga on 27 liiget, 2015 aastal 3 liiget lahkus ja liitus 4 liiget.
Valeria Kaljuorgi poolt tuli ettepanek kehtestada uutele liikmetele 1.aastane katseaeg, mille jooksul
klubi tutvuks selle inimesega ja teda saaks teada tema panusest klubile.
Kristiina Feinman´i seisukoht oli, et kui selline piirang tuleks, siis sel juhul võiks olla 1. aastane
piirang hääletamisel ning peab muutma põhikirja. See ei oleks klubile kasulik.
Kadri Sepp on vastu Valeria Kaljuorgi ettepanekuga, kuna see ei tuleks ECK-le kasuks.
Teised osalejad arvavad, et piiranguid ei pea olema ja vastupidi peaks liikmeid juurde kaasama.
Kristiina Feinmani arvamus, et kui tuleb ECK juhatusele uue liikme avaldus, siis juhatus saab selle
läbi vaadata ning tagasi lükata koos põhjendusega.
Valeria Kaljuorg pakkus, et tuleval liikmel võiksid olla soovitajad.
4.
ECK 10.aastase juubeli korraldus.
Ettepanek teha juubeli pidu erinäituse raames (bankett peale erinäitust) Luigel koos kohtunikuga ja
külastajatega. Peakorraldaja: Marina Semenina. Kristiina Feinman ettepanek: iga klubi liige võiks
peolauale midagi kaasa tuua.
Hääletamine: poolt 19 liiget.

5.
Erinäitus 2016 ja 2017.
2017 a. erinäituse kuupäev – Eesti Võitja raames. Poolt: 19 liiget
Kristiina Feinman ettepanek teha 2017 a. erinäituse PetCitys. Hääletamine: 19 poolt.
Kristiina Feinman ettepanek 2016 a. erinäituse platsi osas: võiks olla asfaldil mitte murul, sest
Luigel on halb maastik ning koerte liikumist oleks raske hinnata. Hääletamine: 19 poolt.
2016 a. erinäitusel Julija Želobetski töötab ringis kirjutajana.
2016 a. näituse pildistajaks pakuti Kristine Dovane. Kristiina Feinman lubas uurida K. Dovane
tingimusi.
2016 a. erinäituse sponsorlus: kennel Triangel Joy, kennel Seanara Clarin, kennel Ruta del Sol,
kennel Magic Show.
2016 a. varukohtunikuks kohtunik EKL-i poolt, kes töötab „Eesti Võitjal“.Varukohtunik hindab
beebisi, kutsikaid ning vajadusel juuniore.
Viia sisse võistlus „Parim pea“ ja „Parim liikumine“, teha vastavat muudatust ECK erinäituse
statuudis ning saata kinnitatud statuut Eesti Kennelliidule. Ettepanek Kristiina Feinmani poolt:
kohtunik annab osalejale ringis kaardi ehk suunamine vastavale võistlusele. Tellida juurde auhindu
selle võistluse tarbeks.
6.
Aretusreeglid, nende redaktsioon al. 2017 eelarutelu.
Tehtud koondtabelid kennelite pesakondade (kutsikate) arvust alatest 2010 kuni 2015(sisse arvatud).
On näha, et vastavalt nendele tabelitele kasvatajatel puudub probleem erinõuete täitmisega.
Ettepanek Natalja Mamedova poolt: patella uuringuid teha ametlikuks, kuid paarituse otsus jätta
kasvatajale.
Kaja küsimus kas on võimalik eriloa saada juhul, kui koeral patella uuringu tulemus on 2/0 (trauma
tõttu).
Hääletamine: aretuserinõuded patella uuringu osas jäävad samaks (vastavalt kehtivale
redaktsioonile).
Poolt: 17
Vastu: 2
Hääletamine: patella 2/0:0/0; 0/2:0/0 aretuses lubamine ning aretuserinõuetesse sisse viimine.
Poolt: 6
Vastu: 8
Erapooletu:5
Hääletamine: patella uuring kohustuslik, kuid paaritamine kasvataja vastutusel
Poolt: 2
Vastu: 17
Hääletamine: 2 „suurepärane“ hinnet isastele
Poolt: 19

Hääletamine: 2 „suurepärane“ hinne emastele
Poolt: 14
Vastu: 5
Hääletamine: 2 „väga hea“ hinne emastele
Poolt: 4
Vastu: 15
Hääletamine: 2 hinnet peavad olema Eestist saadud
Poolt: 12
Vastu: 6
Erapooletu:1

Ettepanek Kristiina Feinmani poolt: 2 hinnet saadud Euroopa Liidust
Hääletamine:
Poolt: 6
Vastu: 13
Hääletamine: Rendikoeral kes on muu maa tsempion pole vaja Eestist hindeid saada, kuid patella
uuring peab olema tehtud Eestis (juhul, kui pole varem tehtud)
Poolt: 13
Vastu: 6
7.
Muud küsimused.
Järgmine koosolek toimub aprillis 2016
Poolt: 19
Jaana Vahteri ettepanek teha ECKveebilehel kutsikate/koerte müügi osa inglise/soome keeles. Kaja
Uuetallo ja Jaana Vahter on nõus aitama tõlkimisega.

Kristiina Feinman

Julija Želobetski

_________________

_______________

üldkoosoleku juhataja
/digiallkiri/

üldkoosoleku protokollija
/digiallkiri/

