
Juhatuse koosoleku protokoll. 

Aeg: 21.03.2019.a. 

MTÜ Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK) 

Kell:14.00 

Koosolek toimus: Mustamäe Keskus 

Koosoleku juhataja: Irene Montvila 

Koosoleku protokollija: Jaana Vahter 

Koosolekul osalesid: ECK-l on 3 juhatuse liiget, kellest koosolekul osales 3, Irene Montvila, Jaana 

Vahter, Galina Anton 

Vastavalt ECK põhikirjale on juhatuse koosolek otsustusvõimeline. 

 

*Päevakord: 

1. ECK uute liikmete vastuvõtmine ECK aadressile laekunud liitumisavalduste ja isiklikult 

üleantud- või posti teel saadetud avalduste alusel. 

2. 2019. aasta ECK erinäitusega seotu arutlus. 

3.Planeeritavate ürituse arutelu. 

*Juhatuse koosoleku käik ja otsused: 

 

1. Arvata ECK liikmeteks sooviavaldajad, kes on vastava avalduse saatnud ECK ametlikku 

postkasti info@chihuahua.ee või edastanud sooviavalduse isiklikult ja kes omavad või kellel on 

kaasomandis chihuahua tõugu koer. 

Ettepanek: Vastu võtta uued liikmed ECK klubi ametlikku postkasti laekunud avalduste ja isiklikult 

üleantud- või posti teel saadetud avalduste alusel: Ljudmilla Savchenko, Leida Madrus, Linda Milvi 

Anika. Uute liikmete nimed avaldada ECK kodulehel. 

Hääletus:  poolt: 3, vastu: 0, erapooletuid:0 

 

Otsus: Vastu võtta ECK liikmeks sooviavalduse esitanud isikud.Kõik ECK-ga liituda soovijad on 

tasunud ühekordse klubisse sisseastumise tasu 10 eur ja aastase liikmemaksu 15 eur. 

Leida Madrus, Linda Milvi Anika, Ljudmilla Savchenko. 

 

Ettepanek: 

2. Kutsuda ECK 2019. a. 18. mail korraldatava erinäituse kohtunikuks chihuahua tõu kasvataja 

Aimee Davies Inglismaalt, kennel Dachida´s 

Näituse peakorraldaja on ECK liige Galina Anton 

Muuta ECK erinäitusele registreerimise tähtaegu ja hindu:  

Esimese hinnaga registreerimise tähtaeg pikeneb 14.04.2019. ja on: 

 beebi, kutsikas,veteran-25E,  

 koer – 35E, 

 paarid, kasvataja-ja järglaste klass 10E 

 Alates 15.04.-05.05.2019.  

beebi, kutsikas,veteran-35E,  

 koer – 45E, 

 paarid, kasvataja-ja järglaste klass 20E 

 soodustus ECK liikmetele -10 E hindadest, 

  

 

Otsus: 18.mai 2019. A ECK erinäituse kohtunikuks on Aimee Davies Inglismaalt. 

Esimese hinnaga registreerimise tähtaeg pikeneb 14.04.2019. ja on: 

mailto:info@chihuahua.ee


 beebi, kutsikas,veteran-25E,  

 koer – 35E, 

 paarid, kasvataja-ja järglaste klass 10E 

 Alates 15.04.-05.05.2019.  

beebi, kutsikas,veteran-35E,  

 koer – 45E, 

 paarid, kasvataja-ja järglaste klass 20E 

 soodustus ECK liikmetele -10 E hindadest, 

 

Hääletus: Hääletus:  poolt: 3, vastu: 0, erapooletuid:0 

  

 3. ECK FB lehel  „Lõbus fotokonkurss“  

 

 

 

Juhataja: IreneMontvila 

Protokollija: juhatuse liige: Jaana Vahter 

Juhatuse liige: Galina Anton 

 

 


