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Päevakord:
1. EBÜ juhatuse kodukorra kinnitamine.
2. Ühingu sekretäri valimine (vastavalt Põhikirja p. 4.15.1.-le).
3. EBÜ konkurss “Aasta Bokser 2004” - kokkuvõte tulemustest ja nimekirja kinnitamine
4. EBÜ mälestuskarikad 2004.
5. “Aasta Bokser 2004” piduliku autasustamise läbiviimine.
6. 13. veebr. 2005. a. toimuva erinäituse toimkonna moodustamine ja eelarve projekt.
7. Kodulehekülg.

1. Otsustati: kinnitada EBÜ juhatuse kodukord (lisatud)

2. Vastavalt EBÜ põhikirja p. 4.15.1-le valiti ühingu sekretäriks Katrin Hanko. Sekretäri ülesanne
on eelkõige korras hoida ühingu dokumentatsiooni, sh. kirjavahetust, korraldada ühingu asjaamist,
protokollida juhatuse koosolekuid jne.

3. Valentina Pikkov esitas ülevaate “Aasta Bokser 2004” komisjoni tööst ning lahendamist
vajavatest küsimustest: komisjoni poolt esitati juhatusele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks
tulemuste protokoll. Kenneli As'Gunapal omaniku Natalja Tominga poolt esitati juhatusele suuline
märkus, milles paluti selgitust punktiarvestuse ja konkursi juhendi tõlgendamise kohta kutsikate
tulemuste arvetamisel kenneli punktiarvetsuses. Ära on kuulatud nii Natalja Tominga kui ka
komisjoni selgitused antud küsimuses.

Eelpool toodud arvestades otsustati:
1) jätta nominent konkursi nimekirja, tühistades kutsikate tulemused kenneli punktiarvestuses ning
võtta kutsikate tulemuste asemel arvesse juuniorite tulemused;
2) As'Gunapal Airishi O'Alice punktide arvestamisel võtta aluseks Eesti näituste statuut (21. märts
2004. a. Riias toimunud näituse osas);
3) täiendada konkursi eeskirja täpsustava lausega – edukama kasvataja konkursil kutsikate tulemusi
ei arvestata.

Seega – otsustati: kinnitada “Aasta Bokser 2004” konkursi tulemused (lisatud), arvetades tehtud
parandusi. Kinnitada parimate töökoerte tulemused. Kuulutada tulemused välja pidulikul
koosviibimisel 8. jaan. 2005. a., samuti ühingu kodulehel.

4. Arvestades, et ei ole kehtestatud mälestuskarika statuuti ning seda, et sõltumata näituste või
aretuse tulemustest on iga bokseri üleskasvatamine andnud tema omanikule hindamatu kogemuse,
iga bokser on koerana tõeline isiksus ningiga bokser on väärt mälestust, otsustati: mälestuskarikas
omistatakse kõigile ühingu liikmetele kuulunud 2004. a. lahkunud bokseritele:
1) As'Gunapal Naomi, om. Natalja Tomingas

http://www.bokser.ee/files/Dokumendid//JuhKodukord.doc
http://www.bokser.ee/files/Yritused//AastaBokser2004.pdf


2) Kathleen, om. Mari Nõmmemaa
3) Larri-Lucas, om. Tamara ja German Nadežkin
Ülevaate saamiseks eelnevatel aastatel toimunud mäletuskarikate omistamistest korrastada arhiiv.

5. Margit Siigur esitas ülevaate ürituse ettevalmistamise käigust, programmist ning eelarvest.
Otsustati: informatsioon võtta teadmiseks, kinnitada eelarve.

6. Otsustati: moodustada erinäituse toimkond koosseisus – Valentina Pikkov (esimees, info), Ott
Ojamaa (aseesimees), Juta Haranen (sekretariaat), Katrin Hanko (sekretariaat, info), Valeri
Ratšihhin (kataloog). Valentina Pikkov tutvustas erinäituse eelarve projekti. Projekti koostamise
põhimõtted võeti teadmiseks ning leiti, et enne lõplikku kinnitamist seda täiendatakse ja
täpsustatakse.

7. Ott Ojamaa tegi ülevaate kodulehe valmimise käigust. Kodulehe sisseseadmine on viibinud
ootamatutel põhjustel – toimus kuritegelik rünne serverile, kus kodulehe materjalid asusid. Siiski on
lootust ta lähema ühe-kahe nädala jooksul valmis saada. Serveriruuni rentimise ja tingimuste
kokkuleppimise osas käivad läbirääkimised erinevate teenusepakkujatega. Rendi orienteeruv suurus
on kuni 200 krooni kuus (mitte rohkem), kuid see hind sõltub edaspidi eelkõige kodulehel
avaldatavate materjalide mahust, samuti andmeedastusmahust. Informatsioon võeti teadmiseks.
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