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Päevakord:
1. 2. rühma näituse kokkuvõte.
2. EBÜ finantsmajanduslik seis, liikmete kaasamine ühingu tegevusse.
3. 2006. a. veebruari- ja juunikuiste erinäituste ettevalmistamine.
4. "Aasta Bokser 2005" ettevalmistamine ja ülesannete jagamine.
5. 2006. a. erinäitus-seminar-koolituse ettevalmistamine.
6. Jooksvad küsimused.

1. 1. Katrin Hanko esitas erinäituse finantsaruande:
TULU:
Näituse osavõtumaksud: 39 594
Muu laekumine (reklaam, müük jne.) 100

KOKKU: 39 694

KULU:
Ringide töö (sh. kohtunikud) 3 908
Kataloog (kujundus, trükkimine) 1 759
Karikad, rosetid 6 819
EKL sertimaks, jm. 1 397
Muud kulud, sh. platsi rent 2 928

KOKKU: 16 811

KASUM/KAHJUM 22 883

Näituse positiivne tuleb lubab ühingul järgmisel aastal korraldada kolm näitust, kuhu on kavas
kutsuda kohtunikud Venemaalt ja Saksamaalt, millega omakorda kaasnevad suured kulutused.
Otsustati: aruanne kinnitada.

2. Tänu käesoleval aastal edukalt läbi viidud näitustele on ühingu finantsmajanduslik seis oluliselt
paranenud. 2005. a. jooksul on laekunud liikmemaksudena 3550.- kr. ja sisseastumismaksudena
450.- kr. (kokku 4000.- kr.). Aasta lõpuni on tõenäoliselt oodata veel umbes 2300.- kr. laekumist
liikmemaksude näol. Ühingul on seisuga 15. sept. rahalisi vahendeid kokku (pangakontol ja
kassas) 39 217.- kr.

Arutati liikmete senisest aktiivsemat kaasamist ühingu tegevusse. 2006. a. on kavas kolme näituse
läbiviimine, sh. Baltic Boxer 2006, samuti koolituse edendamine jmt. Senine aktiiv ei tule ilma



lisajõududeta toime. Arutati ühingu tegevuses seni kaasa löönud liikmete tunnustamise võimalusi
aasta lõpul.

3. Valentina Pikkov tegi ülevaate veebruari- ja juunikuu näituste ettevalmistuse käigust - kohtunik
Vanzha viisaküsimuste lahendamisest, sponsorite leidmisest, näituse toimkonna moodustamisest
(võimalikud liikmed). Leping VKKK-ga näituse läbiviimise koha (Kalevi Spordihall) osas on
sõlmitud ja lepingujärgne renditasu makstud. Otsustati: valmistada ette reklaam ja alustada
näitusele registreerimisega. Hinnatase jääb samaks, mis eelmisel erinäitusel.

Juunikuu näituse kohtunikuks on Ursula Heidelberg Saksamaalt, lõplik kinnitus selle kohta peaks
laekuma lähiajal.

4. Otsustati: kuulutada kodulehel välja konkurss “Aasta Bokser 2005” (juhend kodulehel) ja
moodustada komisjon koosseisus: Natalja Tomingas, Margit Siigur, Lilian Pajulaid, Juta Haranen,
Külli Martinson.

5. Augustis toimuva näitus-seminar-koolituse kohaks pakuti Peoleo motelli, lisaks arutati ka teisi
võimalusi. Leiti, et tuleb enne lõpliku valiku langetamist kohapeal ära käia ja tingimused üle
vaadata. Marili Ollissaar teeb hinnapäringud.

6. Marili Ollissaar pakkus Bokseri Karikas 2006 toimumise aegadeks 13. mai - I etapp, 27. aug. - II
etapp ja 1. okt. - III etapp (kõik etapid võistlusklassis KK). Otsustati: lülitada nimetatud
kuupäevad EBÜ 2006. a. kalenderplaani.

Valentina Pikkov informeeris juhatust Riigikogu menetluses olevast Loomakaitseseaduse muutmise
seaduse eelnõust, milles tahetakse kehtestada näitusekeeld kupeeritud koertele. Juhatuse liikmetele
tehti ülesandeks tutvuda eelnõu tekstiga ning jälgida menetluse käiku. Arutati keeluga kaasnevat
(erinäituste korraldamine muutub edaspidi küsitavaks?).

Arutati EKL uue hinnakirja kehtestamisega kaasnevat – kas osutub vajalikuks kehtestada bokseri
aretusnõuetes koolituse nõue. Muudatuse praegustes aretusnõuetes saab teha ühingu üldkoosolek,
arutati selle kokkukutsumisega seonduvat (aeg, protseduurilised küsimused, võimalik päevakord
jne.).

Arutati ühingu logoga tarbeesemete valmistamist (kotid, särgid). Otsustati: Marili Ollissaar uurib
tellimise võimalusi.

Koosoleku juhataja: Protokollija:
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