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Päevakord:
1. Heidi Plumbergi avaldus
2. Klarissa Orgusaare avaldus, külli Martinsoni avaldus
3. Ühingu aastaaruannete koostamine ja raamatupidamise viimine seadustega kooskõlla
4. XV Bokserite Erinäituse finantsmajanduslik kokkuvõte.

1. Heidi Plumberg esitas EBÜ juhatusele avalduse, milles taotleb erandi tegemist planeeritavate ja
sündinud pesakondade ühingu kodulehel info avaldamise korra suhtes. Juhatuse koosolekul 21.
jaanuaril k.a .a kinnitatud kord sätestab muuhulgas nõude, et pesakondade info avaldamiseks peab
pesakonna omanik olema ühingu liige paarituse toimumise ajal. Nõue kehtestati selleks, et välistada
olukorda, kus ühingu tegevuses mitteosalevad bokserikasvatajad astuvad ühingu liikmeks vahetult
enne oma pesakonna sündi või pesakonna müügiperioodil ning ainsa ajendina liikmeks olekuks
peavad võimalust reklaamida oma pesakonda ühingu kodulehe kaudu. Juhatuse arvates peaks
ühingu liikmeks astumise soov lähtuma laiematest eesmärkidest - eelkõige soov osaleda ühingu
kaudu bokseri kui tõu arengu toetamises ja soodustamises. See aga eeldab, et ühingu liikmeks
astutakse juba kaugelt enne, kui asutakse tegelema reaalse aretustegevusega.
Lähtuvalt eeltoodust otsustati: pesakondade info avaldamise korras erandeid mitte teha.

2. Klarissa Orgusaare avaldus - juhatus (juhatuse liikme Žanna Karatšova seisukoht on kirjalikult
esitatud) leidis, et tegemist on eraisikute omavahelise tüliga (pool)anonüümsetes mitteformaalsetes
Interneti-foorumites ja -jututubades, mille lahendamine ei kuulu Eesti Bokseriühingu pädevusse.
Asjaosalised peaksid antud juhul püüdma lahendada tekkinud vaidlus üldisest seaduses ettenähtud
tsiviilvaidluste lahendamise korrast lähtuvalt.

Külli Martinsoni avalduse osas volitas juhatus enne lõplikku liikmest väljaastumise kinnitamist
juhatuse esimeest Valentina Pikkovit Külli Martinsoniga rääkima ning selgitama, et Eesti
Bokseriühingu juhatus ei ole millegagi piiranud ega kavatse piirata temale kuuluva koera
kasutamist aretuses. Aretuses lähtutakse kehtivatest aretusnõuetest ning juhatus ei saa kehtestada
kellegi koera suhtes mingeid erinõudeid. Tegemist on arusaamatusega ning juhatus soovib selle
lahendada selliselt, et keegi ei pea ühingu liikmeskonnast välja astuma.

3. Juhatus on asunud ühingu raamatupidamise aastaaruannete koostamisele ning raamatupidamise
korrastamisele. Valminud on aruannete projektid aastatest 2001 - 2004. Juhatus konstateeris, et seni
on eelmisel juhatuse poolt vaatamata korduvatele nõudmistele üle andmata rida olulisi dokumente,
sh. raamatupidamise algdokumendid. Revisjonikomisjon teavitas juhatust alanud revisjonist ning
kavandatavatest sammudest ühingu majandustegevusest ülevaate saamiseks ning revisjoni akti



koostamiseks. Info võeti teadmiseks.

4. Katrin Hanko esitas erinäituse finantstulemused:
TULU:
Näituse osavõtumaksud:
Kassa 4 670,00
Pank 3 450,00
Valuutalaekumine (EEK) 624,00 (s.o. 40,00 EUR)

KOKKU: 8 744,00

KULU:
Piletid (kohtunik) 520,00
Päevaraha (kohtunik) 400,00
Silt 150,00
Postikulu 132,00
Ringi töö korraldamine 210,00
Karikad 755,00
EKL (sertimaks, kiled) 570,25
Rent 1 500,00

KOKKU: 4 237,25

KASUM/KAHJUM 4 506,75

Võrreldes näituse eelarvega õnnestus rida kavandatud kulusid katta tänu sponsorite abile, mistõttu
oodatud kahjumi asemel kujunes näitus finantsiliselt edukaks. Eelarves oli planeeritud kulutusteks
8120.- kr. Ka laekumine oli eelarves planeeritust suurem (eelarves 7500.-). Jäid ära sellised
kavandatud kulutused nagu: kohtuniku majutus ja toitlustamine, karikad jm. auhinnad, rosetid, ringi
varustus osaliselt, ringipersonali töötasu, kulu transpordile ja telefonikõned, kataloogi trüki
ettevalmistus ja trükkimine jmt. Otsustati: enamlaekunud vahendeid kasutada ühingu kodulehe
loomisega seotud kohustuste ning maikuise erinäituse ettevalmistamisega seotud kulude katmiseks.
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