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Päevakord:
1. Ülevaade ühingu ja juhatuse tegevusest koosolekute vahepealsel perioodil.
2. Aretuskomisjoni moodustamine.
3. Konkursi Aasta Bokser 2005 juhendi kinnitamine.
4. 15.05.2005 erinäituse osavõtutingimuste kinnitamine.
5. Ülevaade kodulehe valmimisest.
6. 21.08.2005 2. rühma erinäituse ettevalmistus – kohtuniku küsimuse arutelu.

1. Ülevaate tegi Valentina Pikkov – ühingu B-kaardi muudatus mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registris on vormistamisel ja lähipäevil oodatakse kinnitust registripidajalt. Ühing
liikmeskond täienes ühe liikme võrra – liikmeks astus Ingrid Pällo, omab bokserit Aireston
Amulette Muchacha Zea'Karwa. Ees seisab ühingu raamatupidamise korrastamine ja majandusaasta
aruande koostamine. 13.02.2005 erinäituse ettevalmistamine – registreerunud on 40 koera Eestist ja
oodata on veel 6 koera Lätist. Käivad läbirääkimised näituse võimaliku sponsoriga.

2. Otsustati: moodustada EBÜ aretuskomisjon koosseisus: Natalja Tomingas, Juta Haranen, Pilvi
Jõemägi, Margit Siigur, Katrin Hanko. Aretuskomisjoni eesmärgiks on koondada informatsiooni
Eesti bokserite aretuses toimuva kohta, analüüsida ning töötada välja soovitused, samuti käivitada
pesakondade ülevaatus. Aretuskomisjonile tehti ülesandeks alustada komisjoni statuudi
väljatöötamist.
Otsustati: kinnitada pesakondade informatsiooni EBÜ kodulehel avaldamise reeglid (lisatud - vt.
allpool).

3. Otsustati: kinnitada konkursi Aasta Bokser 2005 juhend (lisatud) ning avaldada see EBÜ
kodulehel.

4. Valentina Pikkov tutvustas 15.05.2005 erinäituse ettevalmistamise käiku ning eelarve projekti.
Otsustati: kinnitada tasumäärad erinäitusel osalemiseks (lisatud – vt. allpool), võttes arvesse Eesti,
Läti ja Leedu bokseriühingute vahelises protokollis sätestatut.

5. Ott Ojamaa tegi ülevaate kodulehe valmimisest. Kodulehe avaldamine on viibinud
ettenägematutel asjaoludes (serveri kuritegelik rikkumine), kuid nüüdseks on enamik veebimootori
funktsioone taastatud. Tellitud on hosting-teenus Zone Media OÜ-lt, mille serveris koduleht hakkab
edaspidi paiknema. Hetkel oodatakse Elionilt domeeni ümbersuunamiseks luba, mis peaks
lähipäevadel antama. Seejärel võib kodulehe ettevalmistatud materjalid paigutada Zone serverisse ja
avada koduleht üldsusele kättesaadavaks. Informatsion võeti teatavaks.

6. Arutati 21.08.2005 2. rühma erinäituse korraldamisega seotud küsimusi. Pr. Lilian Hanniste ei

http://www.bokser.ee/index.php?show=article&group=30&articleid=52


saa eemalviibimise tõttu kohtunikuks tulla. Üheks võimalikuks kandidaadiks esitati Gunnel Holm.
Otsustati jätkata edasiste läbirääkimiste pidamist.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Valentina Pikkov Katrin Hanko

Lisa 1: Reeglid pesakondade kohta informatsiooni avaldamiseks EBÜ kodulehel

Reeglid info avaldamiseks pesakondade kohta:

1. Planeeritavad pesakonnad

Kodulehel avaldatakse info järgmistel tingimustel:
- pesakonna omanik on EBÜ liige, kusjuures liikmelisus peab olema kehtiv enne paarituse
toimumist ja kavatsetavast paaritusest on eelnevalt informeeritud EBÜ aretuskomisjoni;
- paarituse juures on kõrvalekaldumatult järgitud EBÜ aretusnõudeid;
- info avaldamine on tasuta.

Avaldatav info sisaldab pesakonna omaniku nime ja/või kennelnime, pesakonna orienteeruvat
sünniaega, pesakonna sugupuud kuni kolmanda põlveni, andmeid kutsikate isa ja ema kohta -
eelkõige terviseuuringute tulemusi, näituste ja katsete tulemusi.

2. Sündinud pesakonnad

Kodulehel avaldatakse info järgmistel tingimustel:
- pesakonna omanik on EBÜ liige, kusjuures liikmelisus peab olema kehtiv enne paarituse
toimumist ja kavatsetavast paaritusest on eelnevalt informeeritud EBÜ aretuskomisjoni;
- paarituse juures on kõrvalekaldumatult järgitud EBÜ aretusnõudeid;
- pesakond on üle vaadatud EBÜ aretuskomisjoni poolt vastavalt EBÜ juhatuse poolt kehtestatud
reeglitele;
- info avaldamise tasu on 100.- krooni. Info avaldamise aeg - vastavalt pesakonna omaniku soovile,
kuid mitte kauem, kui kõik kutsikad on ära antud.

Avaldatav info sisaldab pesakonna omaniku nime ja/või kennelnime, pesakonna sünniaega,
pesakonna sugupuud kuni kolmanda põlveni, andmeid kutsikate isa ja ema kohta - eelkõige
terviseuuringute tulemusi, näituste ja katsete tulemusi, andmeid kutsikate kohta - sugu, värvused jne.



Lisa 3: 15.5.2005 erinäituse tasumäärad

REGISTREERIMISTASU/ENTRY FEES (EEK/EUR):
Kuni/Until
15.03.05

16.03.05 –
24.04.05

25.04.05 –
02.05.05

Eesti, Läti ja Leedu bokseriühingute liikmete koerad/Members of Estonian, Latvian and Lithuanian Boxer Clubs

Beebid/Babies 150/10 150/10 200

Kutsikad/Puppy Class 150/10 150/10 200

Juunior-, noorte-, ava-, kasutus- ja tšempioniklass /Junior,
Intermediate, Open, Working and Champion Class

250 *)/20 300/20 350

Veteranid/Veteran Class 150/10 150/10 200

Mitteliikmete koerad/Other participants

Beebid/Babies 235/15 300/20 375/25

Kutsikad/Puppy Class 235/15 300/20 375/25

Juunior-, noorte-, ava-, kasutus- ja tšempioniklass /Junior,
Intermediate, Open, Working and Champion Class

400/25 450/30 600/40

Veteranid/Veteran Class 235/15 300/20 375/25
*) Eesti Bokseriühingu liikmetele/Members of Estonian Boxer Club only


