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Oma puudumisest teatas eelnevalt Žanna Karatšova

Päevakord:
1. "Aasta Bokser 2005" autasustamise ettevalmistamine.
2. "Aasta Bokser" juhendi täiendamine.
3. Üldkoosoleku ettevalmistamine.
4. Erinäituse korraldamisega seotud küsimused.
4. Muud küsimused.

1. “Aasta Bokser 2005” piduliku autasustamise korraldamise projektijuht Margit Siigur esitas
ülevaate peo ettevalmistuse käigust. Arutati ja kinnitati ürituse kava. Peo juhiks otsustati paluda pr.
Juta Haranen. Ott Ojamaale tehti ülesandeks kujundada tänukirjad ühingu toetajatele.

Otsustati:
Pidada mälestuskarikaga meeles järgmisi 2005. a. lahkunud koeri:
Raftsman Cherie, om. V. Pikkov,
Erast-Boks Best Saiz, om. Klarissa Orgusaar,
Hazelpikbox Floret, om. V. Pikkov,
Triumph, om. N. Tomingas ja N. Škodina,
Golden Amulette D'Delfi Demeter, om. Marili Ollissaar,
Dekalrus Sebastian, om. T. Eplik.

Punktilugemiskomisjon esitas juhatusele 19.12.2005 ja 03.01.2006 toimunud koosolekute
protokollid.

Otsustati:
1. kinnitada konkursi “Aasta Bokser 2005” tulemused;
2. avalikustada tulemused 14.01.2006 toimuval pidulikul autasustamisel;
3. Avaldada protokoll 15.01.2006 ühingu kodulehel.

Arutati protokolli lisas 1 käsitletud küsimusi, sh. punktilugemiskomisjoni koosolekul toimunud
intsidenti. Leiti, et komisjoni liige Natalja Tomingas käitus EKL büroo töötajate juuresolekul
ebaväärikalt ja diskrediteeris sellega ühingut.

Otsustati:
kutsuda Natalja Tomingas tagasi talle ühingu juhatuse poolt usaldatud kohustustest
(aretuskomisjonist) ja teavitada teda sellest. Otsuse poolt hääletasid kohal olnud juhatuse liikmed ja
telefoni teel Marili Ollissaar.

Arutati auliikme staatuse küsimust. Märgiti, et EBÜ põhikiri ei sätesta sellist staatust – põhikirja
järgi on EBÜ liikmed ja pereliikmed. Ka ei ole üldkoosolek kui ühingu kõrgeim võimuorgan teinud
otsust sisse viia auliikme staatus. EBÜ eelmine juhatus on ületanud oma volituse piire tehes otsuse



seada sisse auliikme nimetus ning vabastades auliikme liikmemaksu tasumisest. EBÜ põhikiri
sätestab üheselt, et liikme põhikohustuste hulka kuulub iga-aasta liikmemaksu tasumine (Põhikiri p.
3.1. ja p. 3.11.2.). Põhikiri ei näe ette liikmemaksu tasumisest vabastamist.

Otsustati:
tekkinud ebakõla likvideerimiseks teavitada Natalja Tomingat liikmestaatusega seotud
põhikirjalistest sätetest ning paluda tal enne üldkoosoleku toimumist tasuda liikmemaks kõigile
liikmetele kehtivatel alustel, tagamaks tema hääleõiguse olemasolu üldkoosolekul.

2. Punktilugemiskomisjoni tegevuse käigus ilmnes vajadus täiendada konkursi “Aasta Bokser”
juhendit. Punktilugemiskomisjon esitas juhatusele omapoolsed ettepankud, juhatuse sekretärile tehti
ülesandeks need siduda olemasoleva juhendiga. Uus juhend kinnitatakse juhatuse järgmisel
koosolekul.

3. Arutati aretuskomisjoni poolt esitatud ettepanekut.
Otsustati:
esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks, tehes selles alljärgnevad muudatused:

I Eesti Bokseriühingu poolt esitatud aretuse erinõuded bokseritele:
Aretuses võib kasutada koeri

Olemasolev redaktsioon: 1. kelle puusaliigeste düsplaasia (HD) uuringu tulemus on A, B või C.
Nõue esitatakse koertele, kes on sündinud peale 01.07.2004. a. Enne 01.07.2004. a. sündinud koerte
puusaliigeste düsplaasia uuringu nõutav tulemus peab olema A, B, C või D. Uuringutulemusega D
koeri võib kasutada aretuses vaid sel juhul, kui vastaspoole uuringutulemus on A või B. Nõuded ei
laiene isastele koertele, kes on enne 01.07.2002. a. saanud 6-aastaseks ja kellel ei ole tehtud
puusaliigeste düsplaasia uuringut. Minimaalne vanus puusaliigeste düsplaasia uuringu
sooritamiseks on 12 kuud.

Üldkoosolekule esitada: 1. kelle puusaliigeste düsplaasia (HD) uuringu tulemus on A, B või C.
Minimaalne vanus puusaliigeste düsplaasia uuringu sooritamiseks on 12 kuud.

2. kes on erinäitusel vähemalt juunioriklassis saanud hinde – isased „Suurepärane“ („Excellent“),
emased vähemalt „Väga hea“ („Very good“). Nõue esitatakse koertele, kes on sündinud peale
01.07.2004. a. Enne 01.07.2004. a. sündinud koertel peab olema näitusetulemus – isased „1“,
emased vähemalt „2“.

3. kellel soovituslikult on teostatud südameuuring - auskultatsioon, eelistatavalt ultraheliuuring -
subaortaalstenoosi võimalikuks diagnoosimiseks ning selgroo röntgenuuring spondüloosi
võimalikuks diagnoosimiseks.

Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

Lisada lõik: Pesakonna registreerimiseks EST registris peavad nõuded olema täidetud pesakonna
mõlemal vanemal sõltumata tema registrikuuluvusest või elukohast.

II Pesakondade ülevaatus on ühingu liikmetele kohustuslik.

4. Arutati lühidalt erinäituse ettevalmistamisega seotud küsimusi ning tehti vahekokkuvõtte
registreerinud osalejate arvu kohta – registreerunud on 26 koera, oodata on veel Läti klubi osalejaid
jne.
Otsustati:



Kohtuniku vastuvõtuga tegelevad pr. Juta Haranen ja pr. Evelyn Joonase.

5. Arutati iseloomutestide lülitamist aretusnõuetesse.
Otsustati:
Võimalusel korraldada kevadise teabepäeva raames iseloomu demonstratsioonhindamine vastavat
kvalifikatsiooni omavate kohtunike poolt.

Otsustati:
Lugeda liikmeskonnast välja arvatuks 2005. a. liikmemaksu mittemaksnud liikmed:

1. Arhipova, Irina (võlg alates 05.11.2005)
2. Bondareva, Jelena (05.11.2005)
3. Einland, Maimu (20.02.2005)
4. Ind, Maarja (26.02.2005)
5. Lazareva, Jelena (22.11.2005)
6. Lillepea, Ljudmilla (24.01.2005)
7. Lipstok, Heidi (20.02.2005)
8. Maasikmäe, Ulla (29.04.2005)
9. Nõmmemaa, Mari (31.03.2005)
10. Veiksalu, Ain (10.12.2004)
11. Org, Aivi (18.02.2005)
12. Orgusaar, Klarissa (30.01.2005)
13. Papp, Rein (20.02.2005)
14. Põder, Ly (25.10.2005)
15. Raid, Jaanus (25.10.2005)
16. Raid, Kristel (25.10.2005)
17. Saar, Ave (31.03.2005)
18. Saar, Erik (10.09.2005)
19. Skurd, Ljubov (29.03.2005)
20. Traat, Anu (16.08.2005)
21. Vilta, Rita (20.02.2005)
22. Voit, Külli (04.04.2005)
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