EESTI CHIHUAHUA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU (kordus) PROTOKOLL
Aeg: 15-10-2017
MTÜ: Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK)
Koosoleku algus kell: 12:00, lõpp kell 14:00
Koosolek toimus: Tartu, Riia 2, V CAFE
Koosoleku juhataja: Valeria Kaljuorg
Koosoleku protokollija: Evelin Tekkel
Häälte lugeja: Valeria Kaljuorg
Tõlkija: ei olnud vajadust
Koosolekul osalejad: ECK-l on 28 liiget, kellest üldkoosolekul osales 6,
nendest 2 volikirja alusel.
Vastavalt ECK põhikirjale on kordus üldkoosolek otsusevõimeline.
Päevakord:
1. Klubi juhatuse liikmelisus
2. Erinäitus - kohtuniku valik, toimkond
3. Aasta koera konkurss ja punktide arvestus
4. Muud küsimused
Üldkoosoleku käik ja otsused:
1. Hetkel juhatuses 3 liiget: V.Kaljuorg, S.Juss, M. Semenina. Kevadel on vaja valida uus
juhatus (soovitavalt 5 liiget) järgnevaks perioodiks, kuna kehiva juhatuse volitused lõpevad
2018. aastal. Valeria Kaluorg andis sisse lahkumisavalduse, kuigi oli nõus jätkama juhatuses
uute vaalimisteni.
2. Maris Silman andis nõusoleku korraldada 2018.aasta Chihuahua Klubi erinäitus. Valeria
Kaljuorg pakkus välja Kadri Sepp´a näituse info edastajaks (registreeringud).
Otsustati: K.Sepp tegeleb näituse info edastamisega M.Silmanile.
Kohtunik: Vitali Belski Ukrainast (tema on sel ajal vaba ja on nõus tulema). Tehti ettepanek
küsida ka Tarmo Viirtalä käest, kas ta on vaba ja kas ta on nõus tulema kohtunikuks.
G.Pikani proovib küsida nädala jooksul Viirtalä käest, kas tal on võimalik osaleda.
Peasponsoriks võiks jääda Royal Canin. Ringikorraldajad olemas.
Erinäituse statuut (mis puudutab kasvatajaklassi hindamist) tuleks muuta. Hetkel on eri
karvatüübiliste koerte hindamine kasvatajaklassis koos, võiks aga olla eraldi.
BIS rosetid tellitakse Venemaalt käsitööna (ilma kirjadeta), kirjad laseb klubi siin kohapeal
trükkida.
3. 2017. aasta koera konkursi punktiarvestuses muudatusi hetkel ei teha. 2018. aastal tuleks
muuta punktiavestust. Kui punktiarvestuses soovitakse muudatusi teha, siis oodatakse
klubiliikmetelt kirjalikke ettepanekuid 31. Jaanuariks 2018. Kui jaanuarikuu jooksul
muudatuseettepanekuid ei laeku, jäetakse punktiarvestus samaks.

4. Mida tuleks küsida seoses erinäituse korraldamisega Maris Silmani käest:
Telgi tellimine, lauad, toolid, catering, transport?
Karikad- tellimine, graveerimine ja nende kohaletoomine?
Serdi ja EAH rosettide tellimine?
Arveldamine näitusepäeval koha peal ja osalejte numrite ja kataloogide jagamine?
Loomaarst ja Veterinaarameti luba?
Kohtuniku viimine ja toomine?
Kohtuniku lennupiletid ja majtus?
Kohtunikule näituse statuudi tutvustamine?
Näituse päeval võivad G.Pikani, V. Kaljuorg, M. Semenina, Kadri Sepp ja E.Tekkel
jooksvates asjadest aidata.
Lisaauhinnad erinäitusele otsib juhatus.
Kasvatajate eriauhinnad – võiksid olla teemakohased.
K.Sepp tegi ettepaneku teha mingi teemakohane kunstipilt BISS võtjale.
V.Kaljuorg tegi ettepaneku teha klubi tutvustav video ja näitusepäeva video. V.Kaljuorg
uurib teenuse maksumust.

Juhataja: Valeria Kaljuorg

___________________
digiallkiri

Protokollija: Evelin Tekkel

____________________
digiallkiri

LISA NR. 1 Osajatele nimekiri.
1.Kadri Sepp
2. Seyle Juss (volikiri)
3.Valeria Kaljuorq
4. Gredi Pikani
5. Marina Semenina (volikiri)
6. Evelin Tekker

