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Päevakord:

1. 2006. a. näituste ettevalmistamine.
2. 2007. a. näitused.
3. Toimkonnad.
4. V. Pikkovi avaldus
5. Muud küsimused

1.Valentina Pikkov tegi ülevaate olukorrast – 4.6.2006. a. toimuvaks erinäituseks on olemas:
kohtuniku sõidupiletid, hotellikoht, ringipersonaliga on sõlmitud lepingud, näituseplats. Augustis
toimuvaks erinäituseks kavandatud kohtunik Brigitte Müller ei saa tulla, kuna kirjavahetus ning
siduva kokkuleppe sõlmimine viibis. Näituseplatsina on reserveeritud koht Ida-Virumaal
(Niinsaare), kuid tuleb kiiresti vaadata läbi asukohalt soodsamad võimalused (Tallinna, Pärnu
läheduses jne.). Margit Siigur tegi märkuse, et kohtuniku mittetulemisest oleks juhatuse esimees
pidanud koheselt informeerima juhatust. Tekkinud olukorras tuleb võtta uus suund – toimuvad
suvepäevad, mis koosnevad karikaetapist ja erinäitusest. Kuna ei saa prognoosida rohket osavõttu,
siis leida kohalik kohtunik – anda näiteks võimalus mõnele alustavale bokserikohtunikule
harjutamiseks. Näituse toimumise kohaks võiks olla näiteks Merelaiu (eelmiste suvepäevade
toimumise koht). Marili Ollissaarele tehti ülesandeks uurida võimalusi mõne puhkekeskuse
kasutamise osas.

2. 2007. a. kinnitas EKL juhatus EBÜ-le järgmised näitused: saksa bokserite erinäitus 10. või 11.02.
2007. a., saksa bokserite erinäitus 2. või 3.06.2007. a., II ja VIII rühma näitus 8.09.2007. a. Arutati
kohtunike kutsumise küsimust. Otsustati: veebruarikuisele erinäitusele kutsutakse võimalusel
kohalik kohtunik, juunikuiseks näituseks saadetakse kutse Brigitte Müllerile.

3. 4.6.2006. a. toimuva erinäituse toimkonnas on Jana Sauemägi (nõusolek olemas), Katrin Hanko
(nõusolek olemas), puudub toimkonna esimees. Tehti ettepanek Žanna Karatšovale asuda täitma
toimkonna esimehe ülesandeid. Žanna Karatšova teatab oma otsusest hiljem.

4. Valentina Pikkov esitas juhatusele avalduse, milles soovib isiklikel põhjustel loobuda juhatuse
esimehe ja juhatuse liikme ning näitusetoimkonna liikme ülesannete täitmisest. Avaldus võeti
teadmiseks. Juhatuse liikme kohustusi hakkab täitma üldkoosolekul enim hääli saanud
asendusliige – Mari Nõmmemaa. Juhatuse esimehe kohuseid täidab kuni uue juhatuse esimehe ja
aseesimehe valimiseni senine aseesimees Ott Ojamaa.

5. Jari-Matti Paananen esitas suuliselt avalduse, milles palub oma kennelis sündinud pesakonna
ülevaatuse teostamist pesakonna kuuendal elupäeval. Leiti, et kuna pesakond ei asu kenneliomaniku
enda kodus, siis esimese ülevaatuse edasilükkamine ühe päeva võrra on põhjendatud, sellise erandi



tegemine ei ole liigne kõrvalekaldumine ülevaatuse teostamise reeglitest.

Arutati Bokseriomaniku ABC väljaandmisega seotud küsimusi – illustreerivate fotomaterjalide
kogumist, sponsorreklaami avaldamise põhimõtteid jne.

Arutati ühingu ajaloo kogumisega seotud küsimusi. Ühingu ajalugu ning bokseritõu ajalugu tuleb
kajastada koostatavates aretuseeskirjades. Kuid ajalugu tuleb fikseerida ka laiemas mõttes – see on
huvitav ja vajalik teadmine nii praegustele kui ka tulevastele liikmetele.
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