
EESTI BOKSERIÜHINGU üldkoosoleku protokoll
Aeg: 22. jaanuar 2006. a. kl. 11.00 -14.00
Koht: Västriku 2b

Üldkoosolekul oli kohal 14 Eesti Bokseriühingu (edaspidi: EBÜ) liiget, 35 liiget oli volitanud
ennast esindama koosolekul, seega kokku oli koosolekul kohal ja esindatud 49 liiget. EBÜ-l on 61
liiget, seega üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Päevakord:
Koosoleku rakendamine.
1. Juhatuse 2005. a. tegevusaruanne (sh. koolitustoimkonna aruanne).
2. 2005. a. majandusaasta aruanne.
3. Revisjonikomisjoni arvamus.
Kohvipaus
4. Bokseri tõuomaste aretusnõuete täiendamine – aretustoimkonna ettepanek.
5. Sõnavõtud.

Otsustati valida koosoleku juhatajaks Valentina Pikkov ja protokollijaks Katrin Hanko.

Valentina Pikkov tegi teatavaks, et juhatuse määratud tähtajaks, 14. jaanuariks ei tulnud liikmetelt
ühtegi muudatusettepanekut päevakorda, seega üldkoosoleku kutses välja kuulutatud päevakord
jääb samaks. Siiski on kerkinud küsimus revisjonikomisjoni koosseisu kohta. Katrin Hanko taandas
ennast revisjonikomisjoni tööst, kuna ühingu raamatupidajana ei saa ta olla samaaegselt
revisjonikomisjoni liige.

Otsustati: kutsuda Katrin Hanko tagasi revisjonikomisjoni liikmest ning määrata uueks liikmeks
Jana Sauemägi. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

1. Valentina Pikkov esitas juhatuse 2005. a. tegevusaruande, koolitustoimkonna tegevusest rääkis
Marili Ollissaar. Valentina Pikkov tänas kõiki liikmeid ja sponsoreid, kes on aidanud aasta jooksul
kaasa ühingu tegevuse korraldamises ja ürituste läbiviimises. Ühtlasi tegi ettepaneku leida võimalus
Katrin Hanko premeerimiseks ühingu raamatupidamise korrastamise ja aastaaruannete koostamise
eest.

2. Majandusaasta aruannet tutvustas Katrin Hanko. Eelnevalt liikmetele tutvumiseks saadetud
aruandele on lisatud mõningad lisad (kulude ja tulude aruanded, rahavoogude aruanne ja netovarade
muutuse aruanne), bilanss ja tulemiaruanne on jäänud samaks.

3. Revisjonikomisjoni arvamust tutvustas Marika Lillepuu, kes märkis ära juhatuse jõupingutused
viimaks ühingu finantsaruandluse ning raamatupidamise seaduste ja põhikirjaga kooskõlla.

Otsustati: hinnata juhatuse tegevus 2005. a. heaks, kinnitada 2005. a. majandusaasta aruanne koos
lisadega. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Kohvipaus

4. Valentina Pikkov tutvustas koosolekule aretusnõuete täiendamise ettepaneku väljatöötamise
käiku. Aretuskomisjon esitas juhatusele kinnitamiseks ettepaneku bokseri tõuomaste aretusnõuete
täiendamiseks. 11.01.2006. a. toimunud koosolekul tegi juhatus ettepaneku teksti omapoolsed
muudatused, kuna aretuskomisjon ei põhjendanud piisavalt D-puusadega koerte osalist, sünniajast
sõltuvat aretusse lubamist. Tulemus D tähistab puusaliigeste düsplaasia keskmist raskusastet ning
selle tulemusega koerad välistatakse enamikes riikides bokseri tõuaretuses kasutamisest. Juhatus



otsustas ettepaneku muudetud kujul esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Margit Siigur luges ette nii algse kui ka muudetud ettepaneku teksti.

Juhatuse koosolekul kinnitatud redaktsioon:

I Eesti Bokseriühingu poolt esitatud aretuse erinõuded bokseritele:

Aretuses võib kasutada koeri

1. kelle puusaliigeste düsplaasia (HD) uuringu tulemus on A, B või C. Minimaalne vanus
puusaliigeste düsplaasia uuringu sooritamiseks on 12 kuud.

2. kes on erinäitusel vähemalt juunioriklassis saanud hinde – isased „Suurepärane“ („Excellent“),
emased vähemalt „Väga hea“ („Very good“). Nõue esitatakse koertele, kes on sündinud peale
01.07.2004. a. Enne 01.07.2004. a. sündinud koertel peab olema näitusetulemus – isased „1“,
emased vähemalt „2"

3. kellel soovituslikult on teostatud südameuuring - auskultatsioon, eelistatavalt ultraheliuuring -
subaortaalstenoosi võimalikuks diagnoosimiseks ning selgroo röntgenuuring spondüloosi
võimalikuks diagnoosimiseks.

Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

Pesakonna registreerimiseks EST registris peavad nõuded olema täidetud pesakonna mõlemal
vanemal sõltumata tema registrikuuluvusest või elukohast.

II Pesakondade ülevaatus on ühingu liikmetele kohustuslik.

Aretuskomisjoni poolt juhatusele esitatud redaktsioon:

I Eesti Bokseriühingu poolt esitatud aretuse erinõuded bokseritele:

Aretuses võib kasutada koeri

1. kelle puusaliigeste düsplaasia (HD) uuringu tulemus on A, B või C. Nõue esitatakse koertele, kes
on sündinud peale 01.07.2004. a. Enne 01.07.2004. a. sündinud koerte puusaliigeste düsplaasia
uuringu nõutav tulemus peab olema A, B, C või D. Uuringutulemusega D koeri võib kasutada
aretuses vaid sel juhul, kui vastaspoole uuringutulemus on A või B. Nõuded ei laiene isastele
koertele, kes on enne 01.07.2002. a. saanud 6-aastaseks ja kellel ei ole tehtud puusaliigeste
düsplaasia uuringut. Minimaalne vanus puusaliigeste düsplaasia uuringu sooritamiseks on 12 kuud.

2. kes on erinäitusel vähemalt juunioriklassis saanud hinde – isased „Suurepärane“ („Excellent“),
emased vähemalt „Väga hea“ („Very good“). Nõue esitatakse koertele, kes on sündinud peale
01.07.2004. a. Enne 01.07.2004. a. sündinud koertel peab olema näitusetulemus – isased „1“,
emased vähemalt „2“.

3. kellel soovituslikult on teostatud südameuuring - auskultatsioon, eelistatavalt ultraheliuuring -
subaortaalstenoosi võimalikuks diagnoosimiseks ning selgroo röntgenuuring spondüloosi
võimalikuks diagnoosimiseks.



Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

II Pesakondade ülevaatus on ühingu liikmetele kohustuslik.

Natalja Tomingas tegi ettepaneku kinnitada aretuskomisjoni poolt välja töötatud esialgne ettepanek.

Lilian Pajulaid tegi ettepaneku kinnitada juhatuse poolt muudetud variant.

Marika Lillepuu edastas EBÜ liikme Marina Paananeni ettepaneku täiendada ettepaneku I osa
punkti 2 sõnadega järgmiselt:

2. kes on erinäituselt, kus hindajaks on erikohtunik, ....

Leiti, et mõte on küll arusaadav ja hea, ent nii sätestada ei saa, kuna ametlikult ei ole olemas
erikohtuniku staatust.

Seega otsustati hääletusele panna kaks redaktsiooni – juhatuse redaktsioon ja aretuskomisjoni algne
redaktsioon.

Moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus Juta Haranen, Lilian Pajulaid, Katrin Hanko.
Otsustati hääletada kõigepealt ettepaneku I osa. Marili Ollissaar teatas, et tal on kahelt EBÜ liikmelt
volitus hääletada sellise ettepaneku poolt, mis sätestab erandite tegemise puusadüsplaasia uuringuid
puudutavatesse nõuetesse. Kuna kumbki hääletusele pandud variant ei sisalda viidet erandite
võimalikkusele, siis tal puudub volitus nimetatud liikmete eest hääletamiseks.

Toimus hääletamine.

Häältelugemiskomisjon tuvastas, et aretuskomisjoni esialgse redaktsiooni poolt hääletas 6 liiget,
juhatuse redaktsiooni poolt 41 liiget, erapooletuid ei olnud, 2 liiget loobusid hääletamast.

Seega otsustati: kinnitada aretusnõuetena juhatuse redaktsioon.

Koosolekult lahkusid Natalja Tomingas ja Žanna Karatšova.

Arutati ettepaneku II osa ja leiti, et koos pesakondade ülevaatuse kohustuslikkuse kehtestamisega
tuleks sätestada ka sanktsioonid nõude rikkumise puhuks. Otsustati: pesakondade ülevaatus on
ühingu liikmetele soovituslik. Juhatusele tehti ülesandeks avaldada informatsioon akteeritud
pesakondade kohta ühingu kodulehel.

5. Lilian Pajulaid tutvustas koosolekule “Aasta Bokser 2005” punktilugemiskomisjoni tegevust ning
märkis, et punktilugemiskomisjon lähtus konkursi juhendist. Ka ühingu liikmetelt oodatakse
edaspidi juhendi järgimist, mistõttu loodetavasti jäävad ära arusaamatused. Punktilugemiskomisjon
on esitanud omapoolsed ettepanekud juhendi täiendamiseks juhatusele.

Arutati ühingu põhikirja muutmise vajadust. Leiti, et uue põhikirja kinnitamine tuleks võtta
järgmise üldkoosoleku päevakorda ning volitati põhikirja projekti välja töötama Lilian Pajulaid,
Marika Lillepuu ja Katrin Hanko. Neil on õigus kaasata töösse teisi EBÜ liikmeid ning teha
juhatusele ettepanekuid ekspertide rakendamiseks.

Koosoleku juhataja: Protokollija:



Valentina Pikkov Katrin Hanko


