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Päevakord:
1. Erinäituse statuudi täiendamine vastavalt kehtivale EKL näituse eeskirjale.
2. 15.05.05 erinäituse toimkonna kinnitamine, näitusega seotud küsimuste arutamine.
3. 21.08.05 2. rühma näituse korraldamisega seotud küsimused - kohtunikud, registreerimistasud.
4. Koolitusega ja võistlustega seotud küsimused.
5. Aruanded, mis on vajalikud esitada (tähtajad).

Päevakorda täiendati punktiga 6. Pesakondade ülevaatuse teostamise juhendi kinnitamine

1. Bokserite erinäituse statuudi osas paluti liikmetelt arvamust, kas klasside parimate väljavalimine
korraldada edaspidi nii, et see toimub kohe pärast hindamist või näituse lõpus pärast kõikide
klasside hindamist. Arvumust avaldanud liikmed eelistasid näituse lõpus parimate väljavalimist.
See põhimõte viidi sisse ka statuuti. Otsustati: kinnitada Saksa bokserite erinäituse statuut (lisatud)
ning esitada see EKL juhatuse koosolekule kinnitamiseks.

2. Otsustati: 15.05.05. toimuva näituse toimkonda juhib esimehena Juta Haranen,
raamatupidamisega tegeleb Marika Lillepuu, kataloogi programm hangitakse, andmesisestusega
tegeleb Margit Siigur, trükk tellitakse. Kataloog sisaldab järgmisi plokke: erinäituse statuut ja
skeem; erinäituste võitjad läbi aegade; kohtuniku tutvustus; 2. rühma näituse reklaam; info
karikasarja kohta ja ühingu kalenderplaan; info pesakondade akteerimise kohta; näituse "Balti
Bokser 2005" reklaam, Lätis ja Leedus toimuvate bokserite erinäituste reklaam, tasuline reklaam jm.
EKL-ga on kokku lepitud, et kohtunikuga seotud kulud kantakse kahasse, kuna Pedro Bispo on
kinnitatud samal nädalavahetusel toimuva näituse "Võitja 2005" kohtunikuks. Pärast erinäitust
toimub kohtumine kohtunikuga (kui reisigraafik lubab). Erinäitust toetab Bramham Trade (Royal
Canin bokseritoit).

3. 21.08.05 toimuva 2. rühma näituse planeeritavad kohtunikud - Gunnel Holm (Soome), Lilian
Pajulaid ja Anne Sume (mõlemad Eesti). Kohtunikele saata ametlikud kutsed. Kohavalik - Juta
Haranen ja Margit Siigur uurivad Pelgulinna Gümnaasiumi juures asuva platsi kasutamise tingimusi,
Valentina Pikkov kontakteerub Tallinna Lauluväljakuga. Näituse osavõtutasud - kehtestada
kallinemise kolmes etapis, stardihind orienteeruvalt 200 kr. (liikmed), 150 kr. (liikmete
kutsikad/veteranid), 250 kr. (mitteliikmed), 175 kr. (mitteliikmete kutsikad/veteranid).

4. Marili Ollissaar tegi ülevaate võistluste ja eksamite korraldamisest. Karikasarja "Bokseri Karikas
2005" 1. etapp toimub Tartus, kohtunikuks Kirina Kivi, info karikasarja kohta tuleb kodulehele.

http://www.bokser.ee/files/Dokumendid//ENStatuut020405.doc


Perioodil alates 22. mai kuni juuni keskpaik on kavas organiseerida nn. perepäev bokseritele, mis
sisaldab endas bokserite koolitamise võimaluste tutvustamist. On olemas kokkulepe Aivo Oblikaga.
Samuti on kokku lepitud Haabersti koertekoolitusplatsi kasutamise osas. Leiti, et paralleelselt võiks
samal päeval viia läbi ka bokserite Match-Show kõikidele bokseritele (nii "paberitega" kui ka
"paberitega"). Otsustati teha kolm ringi - valged bokserid, "paberitega" bokserid ja "paberiteta"
bokserid. Kohtunikeks kinnitati Margit Siigur, Valentina Pikkov ja Pilvi Jõemägi. Ürituse reklaami
ja täpsed tingimused koostab Marili Ollissaar.

5. Eelmise juhatuse poolt üle antud raamatupidamisdokumentide alusel on täiendamisel eelnevate
perioodide raamatupidamisaruanded, mis on vaja kinnitada üldkoosoleku poolt ning esitada
hiljemalt 30. juuniks Maksuametile. Arutati üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimusi, samuti
leiti, et vajalik on algatada uue põhikirja väljatöötamine seoses sellega, et kehtiv põhikiri vajab
kaasajastamist.

6. Otsustati: kinnitada ühingu aretuskomisjoni koostatud ja esitatud Pesakondade ülevaatuse
teostamise juhend (lisatud). Kinnitada akteerimise tasuks 200.- kr.
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