
Juhatuse koosoleku protokoll.
Aeg: 27.09.2018
MTÜ Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK)
Kell: 9.00 - 10.30 
Koosolek toimus: Kotlepi 17, Tallinn
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 ja kohustuste jaotus.
3. Aastalõpu peo ürituse arutelu.
4. ECK liikmemaks 2019 aastal.
5. Uus koduleht ECK-le.
6. Uue logo kasutuselevõtt.
*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. Uute liikmete nimed avaldada 
ECK kodulehel. 
Hääletus: Poolt: 3 Vastu: 0 Erapooletu: 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. 
Anastasia Zelenskaja
Jüri Kivisto

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.
Ametlik kirjavahetus kohtunikuga, leping ( ka EKL-ga),vastuvõtt, transport, hotell jne. 
Vajalikud toimetused mis on seotud kutsutud kohtunikuga tegeleb Jaana Vahter .

Registri pidamisega tegeleb - kirjavahetus registreerijatega, laekumiste kontroll, kirjadele 
vastamine, ringikorraldajatega lepingu sõlmimine ja suhtlemine, vet.arstiga kokkuleppe 
sõlmimine näitusepäevaks – Irene Montvila

Näituseplatsiga seotud kokkulepped ja muud jooksvad asjaajamised ( eelarve, vajaminev 
inventar, sponsor, autasude arvestus ja ostmine, näituseplatsil töö korraldamine, platsi 
ettevalmistus, töö näituseplatsil jne.) Reklaami koostamine ja kujundus, levitamine.

mailto:info@chihuahua.ee


Tegelevad: Irene Montvila, Jaana Vahter, Galina Anton
Ettepanek: Kinnitada kohustuste jaotus
Hääletus: 3 poolt, vastu: 0, erapooletu: 0
Otsus: Vastu võtta kohustuste jaotus.
3. Ettepanek:
Korraldada 09.12.2018. pidulik kokkusaamine ´´Aastalõpu pidu ´´ klubi liikmetega, võtame 
kokku aasta jooksul ECK tehtu ja ootame ettepanekuid, et parandada ECK tööd. Aukülaliseks 
Sergei Tsõba- instruktor, näitusekoolitaja.  
Hääletus: 3 poolt, vastu: 0, erapooletu: 0
Otsus: Korraldame 09.12.2018 Alfredi pubis ´´Aastalõpu peo´´  ECK liikmetele.

4.Ettepanek:
 Eesti Chihuahua Klubi liikmemaksu ega sisseastumise tasu ei muudeta.
Hääletus: 3 poolt, vastu: 0, erapooletu: 0
Otsus: ECK aastamaks ja klubisse sisseastumise tasu jääb samaks:  sisseastumise tasu 10 eur, 
aasta liikmemaks 15 eur.

Ettepanek: Teha ECK uus koduleht, võtame kasutusele uue logo.
Hääletus: 3 poolt, vastu 0, erapooletu 0
Otsus: Teha ECK uus koduleht ja asendada logo.

Juhataja: IreneMontvila 
Protokollija: juhatuse liige: Jaana Vahter 
Juhatuse liige: Galina Anton 


