
EESTI BOKSERIÜHINGU juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 12.01.2009 a. kl. 15.00-18.00

Koht: Mustamäe tee, Tallinn

Koosolekut juhatas: Mari Nõmmemaa

Kohal viibisid: Margit Siigur, Mari Nõmmemaa, Liis Narusk, Margit Viilma, Pilvi Jõemägi, Erika
Piirsalu

Päevakord:

1. 14. veebruari erinäituse korraldus
2. „Aasta Bokser 2008” konkursi tulemuste väljakuulutamine ja uusaastapidu
3. Liikmemaksu tasumata jätnud liikmete väljaarvamine ühingust
4. Konkursside „ Aasta näitusebokser” ja „Aasta tööbokser” uue statuudi kinnitamine
5. Erinäituse registreerimistasude muutmine
6. Näitus „Balti Bokser 2009”
7. Muud jooksvad küsimused.

14. veebruari erinäitus

Toimus arutelu korralduslikel teemadel ning jagati omavahel ülesanded.

Kuna Kennelliidust vaipu enam laenata ei saa, siis otsustati, et ühing peab endale ise vaibad ostma.
Vaipade transpordiga tegeleb Erika

Kohtunikule läheb lennujaama vastu ning viib ta öömajja Margit Viilma

Vet. Ameti kooskõlastuse toob ära Liis

Royal Canin’ist toovad sponsorauhinnad ära Margit, Liis ja Erika

Jookide-söökide ostmise ja toitlustamise korraldusega näitusepäeval tegelevad Erika, Kaily ja Liis

Club Show diplomid trükib Mari

Kataloogiga tegelevad Liis ja Pilvi



„Aasta Bokser 2008” konkursi tulemuste väljakuulutamine ja uusaastapidu

Sõna saab Margit:
Peo jaoks on reserveeritud 17.01 „Linnupesa” kõrts. Toidud-joogid on tellitud. Samuti
auhinnakarikad.

Sõna saab Mari:
Peo korraldusliku poolega tegelevad Mari, Kristi ja Marili.
„Aasta Bokser 2008” konkursi kataloogid trükib ja slaidishow koostab Mari.
Kuna Tartust on üritusele tulemas üle 10 inimese, on nende jaoks tellitud buss.

Liikmemaksu tasumata jätnud liikmete väljaarvamine ühingust

Sõna saab Mari:
Kuna liikmemaksu mittetasunud liikmetele on ühingu poolt saadetud korduvalt meeldetuletusi,
millele need pole reageerinud, siis arvatakse alates 12.01.09 EBÜ liikmete hulgast välja
järgnevad isikud, kelle aastamaksu maksmise tähtajast on möödunud rohkem kui 6 kuud:

Latõshev Vladislav
Luure Marianne
Mihhailova Ira
Mägi-Välkkila Heidi
Pantelejeva Elena
Pärnapuu Kristina
Siimon Mairi
Toomsalu Jaana
Vorontsova Olga
Vaher Liis Kristiin

Konkursside „Aasta näitusebokser” ja „Aasta Tööbokser” statuut

Sõna saavad Liis ja Mari:
Aasta töökoerte konkursi eeskirjad ja punktitabeli koostas koolitustoimkond ning
näitusetulemuste eeskirjad ning punktitabeli näitusetoimkond.
Uute statuutidega on olnud võimalik tutvuda kõigil EBÜ liikmetel ühingu kodulehel ning
avaldada ka omapoolset arvamust ning teha parandusettepanekuid ja märkusi.

Juhatus otsustas ühehäälselt uued statuudid kinnitada ning need pannakse üles EBÜ kodulehele.
2009. aasta edukaimad näituse- ja tööbokserid valitakse uute statuutide alusel.



Erinäituste registreerimistasu muutmine

Otsustati kehtestada EBÜ liikmetele EBÜ poolt korraldatavate erinäituste registreerimisel üks
ühtne osavõtutasu, mis kehtib kogu näitusele registreerimise perioodi vältel:

Koerad 300.-

Veteranid/kutsikad 150.-

Üle 9- aastased veteranid tasuta

Erinäitus „Balti Bokser 2009” 28.06.09

Sõna saavad Mari, Margit, Liis, Erika Pilvi:
Suurimaks probleemiks hetkel on näituse korraldamiseks sobiva koha leidmine, kus oleks
külastajatele tagatud toitlustamine ja WC kasutamise võimalus, ning mis samas vastaks ühingu
majanduslikele võimalustele.

Mari teeb EKL-i teatise, et „Balti Bokseri” näitusel omistatakse TP ja VSP veteranile ametlik tiitel
„Balti Bokser Veteranvõitja”

Koosoleku juhataja:

Mari Nõmmemaa


	14.veebruarierinäitus

