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Päevakord:

1. Juunikuise erinäituse ettevalmistus.
2. Augustikuise erinäituse ettevalmistus.
3. Koolituspäeva ja match-show ettevalmistus.
4. 2007. a. juunikuu erinäituse aeg ja kohtunik.
5. 2007. a. näituste kohtunikud.
6. Muud küsimused.

1. Arutati erinäituse “Baltic Boxer 2006” ettevalmistamisega seotud küsimusi – kataloogi sisu ja
reklaammaterjalide koostamist, näituse läbiviimiseks vajalike vahendite olemasolu ja hankimise
vajadust, näituse sponsoriga koostöö küsimusi, kohtunikuga kohtumise korraldamist pärast näituse
lõppu jne. ning jagati ülesanded. Otsustati: erinäituse toimkonna esimees on Ott Ojamaa,
aseesimees Žanna Karatšova.

2. 27.08.2006 toimuva erinäituse jaoks on reserveeritud Liuranna puhkeküla Pärnumaal – näitusega
samal nädalavahetusel viiakse samas kohas läbi ka EBÜ karikasarja II etapp ning toimubad ühingu
suvepäevad. Erinäituse kohtunikuks on palutud Beata Petkevica Lätist, kohtuniku nõusolek on
olemas. Otsustati: kinnitada erinäituse hinnakiri (osalemistasude määra ei muudeta), lisada
mitteametlikuna beebiklass.

3. Arutati koolituspäeva ja match-show ettevalmistamise käiku. Info võeti teadmiseks.

4. EKL juhatus kinnitas bokserite erinäituse ajaks 2.6.2007. a. ning nõusoleku tulla koeri hindama
andis Brigitte Müller Saksamaalt. Mõned päevad hiljem teatas kohtunik meile, et kahjuks on
muudetud seoses nelipühadega ATIBOX 2007 toimumise aega ning see langeb nüüd kokku meie
erinäituse ajaga. Selle muudatuse tõttu ta ei saa meie näitusele tulla. Otsustati: taotleda EKL-ilt
näituse aja muutmist seoses ilmnenud asjaoludega.

5. Otsustati: teha ettepanek Tuula Seppäläle tulla hindama veebruaris toimuvale erinäitusele.
Septembrikuus toimuva rühmanäituse kohtunike kandidaatide nimekirja koostamisega tegeleb Juta
Haranen – info võeti teadmiseks ning otsustati ära oodata nimekirja valmimine.

6. Juhatusele saabus pöördumine Jari-Matti Paananenilt, milles palutakse selgitust juhatuse
koosseisu muutumise asjaolude kohta. Valentina Pikkov esitas 30.03.2006. a. toimunud juhatuse
koosolekul avalduse, milles teatas oma soovist astuda tagasi juhatuse esimehe ja liikme kohalt
isiklikel põhjustel. Vastava koosoleku protokoll on avaldatud EBÜ kodulehel, küsimust käsitleti
päevakorrapunkt nr. 4 all. Vastavalt ühingu põhikirjale valib üldkoosolek viis juhatuse liiget ja viis
asendusliiget, kusjuures liikmete ja asendusliikmete nimekiri moodustub pingerea põhjal –



valimistel enim hääli saanud juhatuse liikmekandidaatidest. Asendusliikmetest sai üldkoosolekul
valimistel enim hääli Mari Nõmmemaa. Seega lähevad juhatuse liikme kohustused talle üle. Mari
Nõmmemaa arvati EBÜ liikmeskonnasst välja vastavalt juhatuse koosoleku otsusele 11.01.2006
seoses liikmemaksu mittetasumisega. Ei mittetulundusühingute seadus ega EBÜ põhikiri ei sea
piiranguid selle kohta, et juhatuse liige peab tingimata olema ühingu liige. Situatsiooni, kus ühingut
juhivad mitteliikmed, tuleb tavaliselt ette mittetulundusühingutes, mille liikmeskonnas on juriidilisi
isikuid või mis koosnevad ainult juriidilistest isikutest (näit. tööandjate ühendused jmt. ühingud).
Juriidiline isik ei saa olla juhatuse liige, juhatuse liige saab olla ainult füüsiline isik. Põhimõtteliselt
võib ka füüsilistest isikutest liikmeskonnaga mittetulundusühingu juhatuses olla mitteliige, kui
üldkoosolek nii otsustab. Antud juhul oli üldkoosolekul saanud kõige enam hääli Mari Nõmmemaa
ning üldkoosoleku otsust kehtetuks ei ole tunnistatud. Seda saab teha ainult üldkoosolek, mitte
juhatus. Seega juhatus lähtus üldkoosoleku otsusest, kui tegi ettepanekuMari Nõmmemaale asuda
juhatuse liikme ülesandeid täitma, millega Mari Nõmmemaa ka nõustus. Samas tehti Mari
Nõmmemaale ettepanek taas astuda EBÜ liikmeks. See samm vastab nn. “heale tavale”, mille
kohaselt tavaliselt juhivad mittetulundusühinguid selle liikmed ning mitteliikme valimine on pigem
harvaesinev ja vaid teatud puhkudel ette tulev erand kui reegel.

Arutati bokserite koolitusvõimaluste mitmekesistamist – Soomes ja Skandinaavias riikides
harrastatava sidekoerakoolituse (viesti) tutvustamist Eesti bokseriharrastajatele.
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