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Osalejad:
Valentina Pikkov
Margit Siigur
Ott Ojamaa
Marili Ollissaar
Žanna Karatšova
Pilvi Jõemägi
Erika Jürisalu
Kristi Nöps
Lilian Pajulaid
Katrin Hanko

Päevakord:
1. Üldkoosoleku ettevalmistamine.

 juhatuse aruanne;
 revisjonikomisjoni aruanne;
 koolitustoimkonna aruanne;
 aretuskomisjoni ettepanekud.

2. Erinäituste ettevalmistamine.
3. "Aasta Bokser 2005" ettevalmistamine.
4. Muud küsimused.

1. Otsustati: üldkoosolek toimub 22. jaanuaril 2006. a., kohaks Västriku 2b saalis. Päevakorras
juhatuse tegevusaruanne (Valentina Pikkov) koos koolitustoimkonna aruandega (Marili Ollissaar),
majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne (Marika Lillepuu).

Aretustoimkonna ettepanekut tutvustas Pilvi Jõemägi – edaspidi aretusse D-puusadega koeri ei
lubata. Nõue hakkab kehtima koertele, kes on sündinud peale 01.07.2004 (alternatiiv 01.01.2004).
Uuringu teostamise minimaalne vanus 12 kuud. Näitusehinne – isastel “suurepärane”, emastel
vähemalt “väga hea” peab olema saadud erinäituselt. Soovituslik on teostada spondüloosi- ja
südameuuringud (vähemalt auskultatsioon, eelistatavalt ultraheliuuring). Nõuded peavad olema
täidetud enne paaritust. Aretustoimkond teeb ettepaneku kehtestada ühingusiseselt, et pesakondade
ülevaatus on liikmetele kohustuslik. Juhatus võttis aretustoimkonna ettepanekud teadmiseks ja
otsustas esitada need üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Valentina Pikkov tegi lühiülevaate veebruaris toimuva näituse ettevalmistamisest. Selgusetu on
veel kohtuniku sõidukulude suurus ja tasustamise võimalused (Venemaalt ostes pilet soodsam?).
Leiti, et edaspidi tuleb täpsustada näituse osavõtutasu soodustingimusi (soodustust saab juhul, kui
koera kõik omanikud on ühingu liikmed).

3. Otsustati: 20. dets. koguneb komisjon esimesele koosolekule ja teeb kokkuvõtte nominentide
arvu kohta. Komisjoni tööd koordineerib Margit Siigur. Lilian Pajulaid esitas xls formaadis
näidistabeli punktide lugemiseks, mis otsustati panna kodulehele liikmetele kasutamiseks (koos
näidisega). “Aasta Bokser 2005” pidulik autasustamine toimub 14. jaanuaril 2006. a. Linnupesa
Kõrtsis. Järgneb mitteametlik osa. Info üritusest avaldatakse kodulehel. Arutati mälestuskarika (-
meene) statuudiga seotud küsimusi. Leiti, et aasta jooksul lahkunud koerte mälestamise otsustab
juhatus igal konkreetsel juhul eraldi. Marili Ollissaar tegi ettepaneku edaspidi täiendada
puntkisüsteemi selliselt, et selle kaudu soosida koolituse kõrgemasse astmesse siirdumist.Ettepanek
leidis heakskiitu.



4. Arutati jõulukaartide saatmisega soetut (pühadetervitus, ühingu kalenderplaan 1006, näituseinfo,
kutse “Aasta Bokser 2005” autasustamisele, üldkoosoleku kutse).

Margit Siigur tegi ettepaneku korraldada edaspidi noorkoerte mitteametlikke võistlusi, kus oleks
pingevabam õhkkond ja lubatud oleks ka koera maiustusega premeerimine jmt. - julgustamaks
inimesi rohkem osalema koolituses.
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