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Päevakord:

1. 27.09.2006 toimunud erinäituse kokkuvõte.
2. 25.-27.08.2006 toimunud suvelaagri ning võistluste kokkuvõte.
3. 11.02.2007 toimuva erinäituse osalemistingimuste kinnitamine.
4. 2007. a. võistluste ajakava kinnitamine.
5. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
6. Aretuseeskirja projekti ettevalmistamine.
7. Muud küsimused.

Ott Ojamaa esitas täiendava päevakorrapuntina: konkursi “Aasta Bokser 2006” väljakuulutamine.
Otsustati: lisada päevakorda.

1. Erinäituse kohta märkusi ei ole. Kutsikate ring oli väga kena – eelmisel päeval läbi viidud
näitusekoolitus kandis vilja. Sponsori (Bramham Trade) poolsed auhinnad olid igati tasemel. Katrin
Hanko esitas finantsaruande - rahaliselt oli erinäitus positiivse tulemiga.

TULU:
Näituse osavõtumaksud 6550,00

KOKKU: 6550,00

KULU:
Ringipersonali sõidukulu 120,00
Päevaraha (kohtunik) 391,17
Kohtuniku sõidukulu 330,00
Kataloogi trükkimine 490,00
Kataloogi kujundamine 330,00
Postikulu 79,20
Ringi töö korraldamine 600,00
Toitlustamine 240,00
Transport 500,00
Karikad (sildid) 350,00
EKL (sertimaks) 300,00
Platsirent 1500,00

KOKKU: 5230,37

TULEM: 1319,64



Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Laagri korraldusliku külje kohta märkusi ei ole. Koht oli sobiv, majutusega probleeme ei
tekkinud, toitlustamine oli rikkalik. Laagri programmis oli planeeritud piisavalt tegevust. EBÜ
Karika II etapil osales vähe koeri. Märgiti, et kutsikate julge osalemine Minikarikal oli väga
positiivne.

Katrin Hanko esitas laagri ja võistluste finantsaruande:
EBÜ Karikas II etapp ja Minikarikas

TULU:
Karikasarja osavõtutasud 300,00
Minikarika osavõtutasud 275,00

KOKKU: 575,00

KULU:
Kulud kohtunikule 200,00
Karikad 270,00

KOKKU: 470,00

TULEM: 105,00

Suvelaager:

TULU:
Osalejatelt ööbimiste eest 7560,00
Osalejatelt toitlustamise eest 7340,00
Näitusetasudest platsirent 1500,00
Toitlustamine EBÜ arvelt 340,00

KOKKU: 16740,00

KULU:
Platsi rent 9000,00
Toitlustamine 7580,00

KOKKU: 16580,00

TULEM: 160,00

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Leiti, et erinäituse osavõtutasude määrasid ei muudeta. Näituse toimumiskoha osas käivad
läbirääkimised – nii Pelgulinna Gümnaasium kui ka Kopli Kunstikool on nõus erinäituseks saali
rentima, kuid mõlemat kooli ootab ees remont, mille täpne alguaeg ei ole teada. Ka Harkujärve
Peokeskusele saadeti päring.
Otsustati: kinnitada 11.02.2007. a. toimuva erinäituse osalemistingimused (lisa 1),
näitusetoimkonnale tehti ülesandeks kiirendada toimumiskoha otsinguid.



4. Marili Ollissaar tegi teatavaks, et EKL Koerte Koolitust Koordineerivale Kogule on edastatud
võistlusaegade taotlused – 12.05., 28.07. ja 16.09.2007. a. Lõplikult neid kuupäevi veel kinnitada ei
saa, kuna ka teised klubid on edastanud oma võistlusaegade taotlused ning kokkulangevuste tõttu
korrigeerib EKL KKK võistlusgraafikuid. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

5. Otsustati: kutsuda kokku EBÜ üldkoosolek 5.11.2006. a. päevakorraga:
1. Aretuseeskirja kinnitamine
2. Muudatuste kinnitamine ühingu juhatuse koosseisus.

6. Arutati aretustoimkonna poolt esitatud aretuseeskirja projekti. Leiti, et juhatus esitab
üldkoosolekule projekti koos oma ettepanekutega punktides, mis projektis on esitatud alternatiivsete
võimalustena.

Aretuseeskirja projekti ptk. 7.2.1. Populatsiooni üldolukord ja struktuur

Populatsiooni suuruse ja koosseisu parandamiseks, geneetilise varieeruvuse säilistamiseks - aretuses
on lubatud kasutada paaritusi, mille puhul pesakonna inbriidingukoefitsient ei ületa 6,25% ehk
paaritada võib omavahel nõbusid (õdede-vendade järglasi). Isa-tütar/ema-poeg, täisõde-täisvend,
poolõde-poolvend, onu-venna/õetütar paaritus ei ole lubatud.

Populatsiooni väiksuse tõttu on soovitav vältida korduspaaritusi samade partnerite vahel, samuti
sama isaslooma kasutamist täisõdedega paaritamiseks.

Isaste koerte aretuskasutuse piiramine liigkasutuse vältimiseks – isasel koeral võib elu jooksul
sündida 50 Eestis registreeritud kutsikat. Arvesse lähevad EKL tõuregistrisse kantud pesakondade
kutsikad. s.t. et paarituse hetkel ei tohi isasel koeral olla 50 või rohkem Eestis sündinud kutsikat.

Aretuseeskirja projekti ptk. 7.2.3. Tervis

Tõuühing taotleb puusaliigeste düsplaasia uuringutega hõlmatud koerte arvu suurendamist 30% -ni
uuringu aastal registreeritud koerte arvust.

Südame subaortaalse stenoosi osas soovitatakse teostada südameuuring (ultraheliuuring või
auskultatsioon). Peale 01.01.2007. a. sündinud koertel peab aretuses kasutamiseks olema teostatud
südameuuring (uuringu nimetus täpsustada). Aretusse lubamiseks piiranguid ei kehtestata.

Mari Nõmmemaale tehti ülesandeks täpsustada spondüloosi uuringu teostamise metoodikat.

Aretustoimkonnale tehti ülesandeks lisada Eesti bokseripopulatsiooni ülevaatesse ka andmed
valgete bokserite ja Eestist välja viidud bokserite kohta.

7. Otsustati: kuulutada välja konkurss “Aasta Bokser 2006”. Vastavalt juhendile on konkursil
osalemiseks vajalike andmete esitamise tähtaeg 18.12.2006. a. kell 20.00, postiga saadetud ümbrik
andmetega peab kandma 18.12.2006 kuupäeva. Konkurss kuulutada välja ka ühingu kodulehel.

8. Muud küsimused. EBÜ liikmete nimekirjas on liikmeid, kes ei ole pikemat aega tasunud
liikmemaksu. Liikmemaksu mittetasumise tõttu otsustati liikmeskonnast välja arvata Viktorija
Urjadnikova (võlg alates 17.02.2006), Jaanus Niinemets (võlg alates 26.04.2006), Mängel Markel
(võlg alates 19.02.2006), Maire Mäenurm (võlg alates 25.06.2006), Tatjana Jegorova (võlg alates
28.01.2006), Kadri Hubelmann (võlg alates 28.7.2006).



Koosoleku juhataja: Protokollija:

Ott Ojamaa Katrin Hanko


