
Eesti Bokseriühingu juhatuse koosoleku protokoll nr. 20
08. märts 2007. a. Sõstra 2, Tallinn

Osalejad:
Margit Siigur
Mari Nõmmemaa
Marili Ollissaar
Lilian Pajulaid
Ott Ojamaa

Katrin Hanko

Päevakord:

1. 11.02.2007 toimunud erinäituse kokkuvõte.
2. 01.07.2007 toimuva erinäituse ettevalmistamine.
3. 08.09.2007 toimuva rühmanäituse osavõtutingimuste kinnitamine.
4. 2008. a. näituste kalender.
5. Jooksvad küsimused ja info.

1. Leiti, et näitust võib üldiselt lugeda kordaläinuks. Kohtuniku valiku ja korralduse osas saadi
valdavalt positiivset tagasisidet. Märgiti, et puudusteks olid: osalejad ei koristanud väljaheiteid oma
koerte järel - kakakotte tuleks edaspidi aktiivsemalt jagada; kohtuniku jutt ei olnud pealtvaatajatele
kuulda / ei olnud kõigile arusaadav; lisaks kohvile peaks pakkuma ka teed; kaasata rohkem ühingu
liikmeid näituste ettevalmistamisse ja rakendada neid ka kohapeal erinevates ülesannetes – praegu
napib inimesi, kes oleksid ürituste korraldusega haaratud.

Finantsaruanne:
TULUD:
Näituse osavõtutasud: 15914.00
Muud laekumised 975.00
KOKKU: 16889.00

KULUD:
Ringipersonali sõidukulu 372.00
Päevaraha (kohtunik) 391.17
Kohtuniku sõidukulu 1408.19
Lennupiletid 547.00
Hotell 540.00
Kataloogi trükkimine 1255.60
Kataloogi kujundamine 450.00
Postikulu 150.20
Ringi töö korraldamine 700.00
Toitlustamine 800.00
Vet. kontroll 500.00
Karikate sildid 150.00
EKL (sertimaks) 630.00
EKL (kirjelduslehed) 90.00
Platsirent 2500.00
Koristamine 300.00
KOKKU: 15384.00



TULEM 1505.00
2. Katrin Hanko tegi ülevaate 01.07.2007 toimuva erinäituse ettevalmistamise käigust. Lähemal ajal
on vaja leida näituse läbiviimiseks sobiv koht. Otsustati: kinnitada näituse osavõtutingimused
(Lisatud).

3. Arutati 2. ja 8. rühma näituse korraldamisega seotud küsimusi. Otsustati: kinnitada näituse
osavõtutingimused (Lisatud).

4. Otsustati: korraldada 2008. a. kaks erinäitust ning 2. ja 8. rühma näitus.Taotleda EKL-ilt näituse
läbiviimise aegadeks – talvine erinäitus paralleelselt VKKK rahvusvahelise näitusega 9.-10.02.3008,
kevad-suvine erinäitus paralleelselt EKL “Võitja” näitusega 30.05.-01.06.2008 (võimalik alternatiiv
Pärnu rahvusvahelise näitusele järgnev päev, juhul kui erinäituse aeg langeb kokku ATIBOX-i
näitusega) ning rühmanäitus 14.09.2008 või 24.08.2008. Arutati võimalikke kohtunikukandidaate.
Leiti, et vajalik oleks välja töötada erinäituse statuut sisenäituste jaoks.

5. Arutati võimalusi ühingu liikmete aktiivsemaks kaasamiseks ühingu tegevusse. Tulevased
näitused, eriti rühmanäitus eeldavad, et korraldusprotsessis peaks rakendama rohkem inimesi, senini
meeskond on väikesearvuline ning kannab suurt koormust. Otsustati: viia läbi infopäev ühingu
liikmetele, kus tutvustatakse ühingu edasist tegevust ning arutatakse ühingu liikmetega läbi, mida
liikmed ühingult ootavad ja kuidas liikmed ise saaksid ühingu tegevuses osaleda. Infopäeva
toimumiseks kuupäevaks määrati 15. aprill, läbiviijateks Mari Nõmmemaa, Margit Siigur ja Marili
Ollissaar.

Arutati suvelaagri korraldamisega seotud küsimusi. Otsustati: tõstatada laagri läbiviimise küsimus
infopäeval ja arutada selle korraldus läbi liikmetega.

Otsustati: seoses pikaajalise liikmemaksu võlgnevusega arvata EBÜ liikmeskonnast välja Ülle
Aasjõe, Helen Hirv, Evelyn Ivask, Ove Janter, Kristjan Kalmu, Kaarel Korjus, Siim Leisalu,
Toomas Pärnapuu, Taimi Ruus, Doris Valts.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Ott Ojamaa Katrin Hanko


