
EESTI BOKSERIÜHINGU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL   

10.05.2019, koosoleku algus kell 19.00 

asukoht: EKL koosolekute saal, Alajaama 8, Tallinn 

 

Koosoleku juhataja: Mari Nõmmemaa 

Protokollija: Katrin Kuusma 

Hääli luges: Katrin Hanko 

Osa võttis 29 ühingu liiget (kohal 14 liiget, volitustega esindatud 15 liiget) 

Volitused: 

Mari Nõmmemaa, 8 volitust – Kersti Soomuste, Kristina Raudsepp, Maarja-Liis Järvekülg-Luoma, Mare 

Veldemann, Marili Ollissaar, Matti Martinson, Svetlana Titova, Kristin Roovet 

Raul Ilja, 2 volitust – Elen Kivi-Palju, Merike Kivi 

Natalja Tomingas, 3 volitust – Anne Tomingas, Andres Rannala, Marina Rannala 

Vladislav Latõšev, 1 volitus – Zanna Andrejeva 

Margit Siigur, 1 volitus – Tamara Nadežkina  

 

Koosoleku päevakord: 

1. 2018. majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Uue juhatuse valimine 

 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

  

Hääletamine: Majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt 

Lisaküsimus: Katrin Hanko küsis revisjoniaruande kohta.  

Mari Nõmmemaa vastas: meil ei ole momendil revisjonikomisjoni kuid kui seda peetakse edaspidi 

vajalikuks, tuleb otsustada, kas on võimalik leida selleks inimesed ühingu liikmete seast või osta 

teenusena sisse. 

 

2.Uue juhatuse valimine 

Enne koosolekut ei ole laekunud ühtegi avaldust juhatusse kandideerimiseks .  



Koosolekul avaldavad Katrin Kuusma, Kaily Karv ja Andris Nurmsoo nõusolekut juhatusse 

kandideerimisks. Katrin Kuusma tutvustab kandidaatide tegevusplaane ning tööjaotust ning rõhutab, et 

ühingu tegevuse jätkusuutlikkuseks on vajalik lihtliikmete osalemine ja abistamine erinevates 

toimingutes.  

Katrin Kuusma esitas ka võimaliku uue juhatuse esialgse nägemuse tulevasest tööjaotusest: 

• Kaily Karv tegeleb raamatupidamisega (valib ise on-line süsteemis oleva programmi, mille eest 

tasub Eesti Bokseriühing). Lisaks tegeleb näituste korraldamisega kui saab abimeeskonna kokku. 

Oma kogemusi näituste korraldamise osas on nõus jagama Mari Nõmmemaa. Eesti Kennelliidule 

tuleb teha järgmise aasta näituste avaldus – kui meeskonda kokku ei saa, tühistame avalduse.  

Liikmete haldus ja tasude laekumine. Kui liikmemaks ei ole laekunud kolme meeldetuletuse 

järel, arvab juhatus liikme ühingust välja. 

• Andris Nurmsoo – uue kodulehe loomine. Liikmed hakkavad ise saatma tulemusi. Facebooki 

haldamine.  

• Katrin Kuusma – Minikarikas ja Vurr.  

Hääletamine: 

Katrin Kuusma valimine juhatusse -  poolt 27, vastu 0, erapooletuid 2 

 

Kaily Karv valimine juhatusse – poolt 26, vastu 0, erapooletuid 3 

 

Andris Nurmsoo valimine juhatusse – poolt 28, vastu 0, erapooletuid 1 

Sellega on Eesti Bokseriühingule valitud uus kolmeliikmeline juhatus. 

 

Päevakorravälised teemad ja sõnavõtud: 

Katrin Kuusma:  Oluline küsimus on, kas Eesti Bokseriühing vajab Kennelliidus kinnitatud aretusreegleid. 

Ta kutsub kenneliomanikke üles teemat omavahel tõsiselt arutama kuna just kasvatajad peavad 

otsustama, kas Eesti Bokseriühingule on vajalikud aretusnõuete kinnitamine, koostada soovitusliku 

aretusnõuded või üldkoosoleku raames võtta vastu otsus, et Eesti Bokseriühing ei vaja aretusnõudeid. 

Mari Nõmmemaa rääkis Marina Nevolihhina ja Kennel Unistus probleemist, kus kasvataja soovis koerte 

haiguse tõttu eutaneerida kahte koera, kellest samas hiljem ühte paaritas. Paarituse tulemusena saadud 

kutsikad on registreeritud Kennelliidus. Üks kutsikaomanikest pöördus murega Eesti Bokseriühingu 

poole kuna kutsika tervis on halb ning probleemiks on sama haigus, mis kutsika emal. Tekkis küsimus, 

kas ja kuidas saaks Eesti Bokseriühing abiks olla. Kas Kennelliidule peaks esitama avalduse?  

Ettepanek Vladislav Latõševilt: EBÜ „Aasta Bokser“ konkursi tulemusi võiks lugeda kokku liige, kelle koer 

ei osale antud konkursil. 

Vladislav Latõšev on nõus vajadusel tegelema venekeelse suhtlusega Bokseriühingu teemadel. 



 

Koosoleku juhataja: Mari Nõmmemaa 

 

Protokollija: Katrin Kuusma 




