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Päevakord:
1. 15.05.05 toimunud XVI Bokserite Erinäituse kokkuvõte.
2. 21.08.05 toimuva 2. rühma näituse toimkonna loomine, näitusega seotud küsimuste arutamine.
3. 2004. a. ja eelnevate majandusaastate aruanded.
4. 2006. a. ürituste kalender.
5. 2006. a. toimuvate näituste kohtunike valiku arutamine.
6. Näitusega "Balti Bokser 2005" seotud küsimused.
7. Jooksvad küsimused

1. Katrin Hanko esitas erinäituse finantsaruande:
TULU:
Näituse osavõtumaksud: 19 909
Muu laekumine (reklaam, müük jne.) 1 768

KOKKU: 21 677

KULU:
Kulud kohtunikule 6 764
Ringi töö korraldamine 925
Kataloog (kujundus, trükkimine) 1 321
Postikulu 100
Karikad 880
EKL (sertimaks, kiled) 1 012

KOKKU: 11 002

KASUM/KAHJUM 10 675

Erinäituse kulude vähendamisele ning seetõttu kasumisse jäämisele aitas oluliselt kaasa koostöö
Eesti Kennelliiduga – EKL nõustus kasutama kohtunikku varukohtunikuna “Võitja 2005” näitusel
ning seega kandma poole kohtunikuga seotud kuludest. Samuti ei kajastu aruandes kulud, mida
kandsid näituse korraldamisel kaasa aidanud aktiivsed ühingud liikmed – telefonikõned, transport,
andmebaasi valmendamine kataloogi jaoks jne. Edaspidi tuleb leida võimalus nimetatud kulude
osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Seega kajastuksid näituse korraldamisega seotud kulud
õiglasemalt. Tehti ettepanek aasta lõpul tänada aktiivsemaid liikmeid. Otsustati: aruanne kinnitada.

2. Tehti ettepanek kaasata 2. rühma näituse korraldustoimkonda Jana Sauemägi, Marika Lillepuu,
Erika Jürisalu, Juta Haranen. Enne toimkonna lõplikku kinnitamist on vajalik saada inimestelt
nõusolek. Näituse sponsoriks on Sirwood Toode OÜ (BONAVENTURA kuivtoit, ARAS konservid
koertele). Leping Tallinna Lauluväljakuga platsi kasutamise osas on sõlmitud. Vajalik on veel
kooskõlastus veterinaarametiga. Otsustati paluda Ulla Maasikmäed näituse veterinaararstiks ning



Evelyn Joonaset ja Juta Haraneni ringikorraldajateks. Näituse sponsori poolt on välja pandud
karikas. Sellega seoses tuleb koostada karika statuut – tegemist 2. rühma näituse rändkarikaga, leiti,
et see võiks jääda Eestisse – karika saab parima tulemuse saavutanud Eestis elav koer.

3. Üle on vaadatud aastate 2001 – 2004 raamatupidamise dokumentatsioon ning selle põhjal
koostatud majandusaastate aruanded. Allkirjastab need Valeri Ratšihhin kui nendel aastatel valitud
juhatuse esimees. Aruanded esitatakse maksuametile.
2001. a. majandusaasta aruanne (lisatud)
2002. a. majandusaasta aruanne (lisatud)
2003. a. majandusaasta aruanne (lisatud)
2004. a. majandusaasta aruanne (lisatud)

4. Valentina Pikkov andis ülevaate 2006. a. ürituste kalendri kujunemisest: EKL juhatuse
koosolekul kinnitati bokserite erinäituse toimumise kuupäevadeks 11.- 12. veebruar 2006. a. ja 3.-
4. juuli 2006. a. Päev täpsustub vastavalt samal ajal toimuvate rahvusvaheliste näituste ajakavale ja
tõugude jaotusele. Lahtiseks jäi 2. rühma näituse toimumise kuupäev. Taotletud kuupäevi 19.-20.
august 2006. a. EBÜ-le ei antud. Sellega seoses tuleb leida sobivad kuupäevad ja pidada
eelläbirääkimisi koha suhtes (Luige, Hipodroom). Ürituste kalendrile lisanduvad ka korraldatavate
võistluste kuupäevad – Marili Ollissaar esitab 1. oktoobriks.

5. Bokserite erinäitusele veebruaris 2006. a. on kavandatud kohtunikuks Sergei Vanža Venemaalt –
on kasvataja, omab kennelit Vanbox. Vajalik kooskõlastus RKF-ga. Juunis toimuvale näitusele
kutsuti Brigitte Müllerit Saksamaalt, kuid kahjuks ta ei saa tulla seoses sellega, et on samal ajal
kohtunik näitusel Saksamaal. Leiti, et Brigitte Mülleriga tuleb kontakti edasi pidada, kuna ta
väljendas soovi siiski Eestisse hindama tulla mõnel muul sobival ajal. Kaaluti mõtet korraldada 2.
rühma näituse asemel veel üks bokserite erinäitus koos kaasnevate üritustega – paluda esineda pr.
Mülleril loenguga Euroopa bokserite aretuse seisust ja tulevikust, paluda mõnel koolitaja (näiteks
Saksamaalt, Soomest) viia läbi loeng või kursus vms. Arutati võimalust siduda ürituste programm
2006. a. suvelaagriga. Ühtlasi paluda pr. Mülleril soovitada mõnd kohtunikku Saksamaalt
juunikuisele erinäitusele.

6. Arutati EBÜ esindaja saatmist 15. juulil Trakais toimuvale “Balti Bokser 2005” näitusele.
Esindaja isik otsustatakse jooksvalt. Trakais toimub Balti Bokseriühingute Assotsiatsiooni uue
juhatuse valimine. Vastavalt assotsiatsiooni asutamisdokumentidele on EBÜ-l õigus nimetada üks
esindaja juhatusse ja üks asendusliige. Leiti, et enne otsustamist võiks küsida liikmete arvamust.

7. Marili Ollissaar tegi ettepaneku moodustada alalised näituse ja koolituse toimkonnad, mis
vastutaksid vastavalt näituste ja koolitusürituste korraldamise eest. Toimkonnad omakorda võivad
moodustada ajutisi toimkondi konkreetse ürituse korraldamiseks. Otsustati: moodustada koolituse
toimkond koosseisus: Marili Ollissaar, Kristi Nöps, Eve Makke ja näituse toimkond koosseisus:
Valentina Pikkov, Margit Siigur, Katrin Hanko. Arutati ühingu sümboolikaga riietusesemete
tellimist, fotograafi tellimist näitustele ja liikmepiletite valmistamist.

Koosoleku juhataja: Protokollija:
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http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///Bokseriyhingr2001aa.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///Bokseriyhingr2002aa.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///Bokseriyhingr2003aa.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///Bokseriyhingr2004aa.doc

