
EESTI BOKSERIÜHINGU juhatuse protokoll

Aeg: 08.04.2008. a. kl. 12.00 -15.00
Koht: Koidu 12, Tallinn
Koosolekut juhatas: Külli Martinson
Koosolekut protokollis: Liis Narusk

Kohal viibisid: Külli Martinson, Margit Siigur, Katrin Hanko, Ott Ojamaa, Mari Nõmmemaa, Liis
Narusk, Kaily Karv.

Päevakord:
1. Ülevaade hetke olukorrast Ühingus
2. Vajalikud muudatused seoses uue juhatuse valimisega
3. Tööjaotuse korraldus juhatuses
4. Muud jooksvad küsimused.

1. Ülevaade olukorrast EBÜ-s
Sõna saab Katrin Hanko.

1.1. Aruandlus. Juhatus vastutab kõikide aruannete õigeaegse ning korrektse esitamise eest.
Aruandeid tuleb esitada
1.1.1. Eesti Kennelliidule,
1.1.2. Ringikorraldajate Kogule,
1.1.3. ATIBOX’ile,

1.2. Sponsorlepingud. Olemas kehtiv leping 2008 aasta kohta. Hiljemalt oktoobris tuleb teha
avaldus Bramham Trading OÜ-le ning nende positiivse vastuse korral sõlmitakse
kahepoolne kaubamüügi / reklaamimüügi leping. Ca kuu enne näitust saata Bramhamile
nimekiri karikate vajaduse kohta. (NB! Bramham ei sponsoreeri jun. händlerite võistlusi
(rühmanäitusel) seega auhinnad nendele tuleb EBÜ’l hankida.)
Ca 3 nädalat enne näitust tellida Bramhamilt numbrid. Vahetult enne näitust Bramhamilt
bännerid, ringilint, autasud (transport ja ladustamine lahendada). Peale näitust tagastada
ringilint, numbrid, bännerid. Väljastatud kauba eest esitab Brahmna arve. EBÜ väljastab
sama summa peale reklaami müügi arve Brahmanile.

1.3. Näituste korraldus.
1.3.1. 2008 aasta näitused on kinnitatud EKL näitusekalendris.
1.3.2. Reklaamide koostamine ja avaldamine nii EBÜ kui ja EKLi kodulehel. Vajadusel ka

ajakirjas „Koer” ja otsepostituse kaudu liikmetele ja lähiriikide tõuorganisatsioonidele
ja kennelitele.

1.3.3. 01.06.2008 toimuva erinäituse toimumiskoht on EKLi näituse raames Kalevi
staadionil.

1.3.4. Rühmanäituse toimumiskohaks on esialgu arvestatud Lauluväljak. Tarvis sõlmida
leping ning korraldada elektiühendus, toitlustus jne.

1.3.5. 2009 aasta näituste kohta on taotlus esitatud. (03.04.2008 EKL juh. Koosoleku
protokollis)

1.3.6. Talvise erinäituse kohta ei muudeta. Pilvi võiks Rahumäe Põhikooliga kokkuleppe
saada ka järgnevateks aastateks.

1.3.7. 2009 aasta suvise erinäituse ja rühmanäituse kohti veel ei ole.
1.3.8. 2010 aasta näituste taotlused tuleb esitada hiljemlt 31.juuni 2008.
1.3.9. Kohtunikud on olemas nii 2008 erinäitusele, 2008 rühmanäitusele kui ka 2009

talvisele erinäitusele. Kiiresti tarvis otsida kohtunikud Baltic Boxer-ile (2009. a. suvine
erinäitus) ja 2. ja 9. rühma näitusele

1.3.10. Aegsasti tuleb esitada kohtunikule ametlik kutse, millele peab kindlasti saama ka



kirjaliku vastuse. Korraldada kohtunike transport, majutamine, toitlustamine jne.
1.3.11. Kutsuda näitusele ringipersonal ja vet arst, kooskõlastada kohaliku Vet. teenistusega.

Korraldada Infopunkti töö. Tellida EKL’st kirjelduslehed, kohtuniku päritolumaa lipp
ja vajadusel kiibilugeja.

1.3.12. Kataloogide koostamine ja telimine.
1.3.13. Ca 2 nädalat enne näitust koostada ja saata osalejatele välja näituseinfo.

Katrin Hanko ettekande järel otsustas juhatus:
1. Valida näituste infopunkti kaks vastutavat isikut. Ettepanekud tehakse
Maarika Lillepuu’le ja Margit Viilmaa’le.
2. EBÜ poolt korraldatavatele näitustele tehtava reklaami eest vastutavad
edaspidi Kaily Karv ja Pilvi Jõemägi.
3. Sisse viia näitusele registreerimistasude osalise tagasimakse süsteem
arstitõendi alusel. Näiteks viirusliku kennelköha, trauma või indlev emane koer.

2. Vajalikud muudatused seoses uue juhatuse valimisega.
Sõna saab Katrin Hanko.

2.1. Juhatuse kontaktandmete muutmine EBÜ kodulehel.
2.2. Teatis saata Eesti Kennelliitu.
2.3. Teatis saata ajakirja „Koer”
2.4. Teatis saata ATIBOX’ile

3. Tööjaotuse korraldus juhatuses
3.1. Elektronkirjadele vastamise kord. Vastava toimkonna esindaja juhatuses vastab

info@bokser.ee meilile tulnud oma valdkonda puudutavatele meilidele. Saates koopia
info@bokser.ee meili kaudu ka teistele juhatuse liikmetele.

3.2. EBÜ esindamine.
3.3. Kodulehe muudatused viib sisse Mari Nõmmemaa
3.4. On-line kaubanduse korraldab Liis Narusk

4. Muud jooksvad küsimused
4.1. Suvepäevade korralduslikud küsimused. Otsustati leida võimalikult hea hinna ja

kvaliteedi suhtega koht. Suvepäevade raames võiks korraldada ka Karikasarja ja Minikarika
võistlusi. Ning ka noorkoerte mitteametlik näitus.

4.2. Koolitustoimkonna ülesanne on kutsuda töösse koolitusrühmad nii Tartus kui ka
Tallinnas. Ettepanekud tehakse Elen Kivile ja Erika Piirsalule.

Koosoleku juhataja:
Protokollija:

Külli Martinson
Liis Narusk
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