
EESTI BOKSERIÜHINGU üldkoosoleku protokoll
Aeg: 29. märts 2008. a. kl. 12.00 -15.00
Koht: Västriku 2b, Tallinn
Koosolekut juhatas: Ott Ojamaa
Koosolekut protokollis: Kaily Karv

Kohal viibisid: 39 EBÜ liiget, neist 13 isiklikult ning 26 volitatud esindajate kaudu.
Vastavalt EBÜ põhikirja punkt 4.11.1. on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul
osaleb või on esindatud üle 1/2 hääleõiguslikest liikmetest. 29.03.2008 seisuga on EBÜ’l 63 liiget.
Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Päevakord:
1. Juhatuse kolme aasta töö kokkuvõte ja hinnangu andmine.
2. Ülevaade toimkondade senisest tegevusest.
3. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kohvipaus
4. Juhatuse valimine.
5. Revisjonikomisjoni valimine.
6. Muud küsimused ja sõnavõtud.

Enne koosoleku algust, esitati kaks ettepanekut päevakorra muutmiseks.
1) Ühildada esimene ning teine päevakorrapunkt ning teha kokkuvõte toimkondade

tegevusest juhatuse töö kokkuvõtte raames.
2) kinnitada 2006. aasta majandusaasta aruanne.

Toimus arutelu päevakorrapunktide muutmise üle.
Päevakorrapunktide muudatused pandi hääletusele. Poolt oli 39 liiget, vastu ega erapooletuid ei
olnud. Otsustati muuta päevakorda järgmiselt:

Päevakord:
7. Juhatuse ning toimkondade kolme aasta töö kokkuvõte ja hinnangu andmine.
8. 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
9. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kohvipaus
10. Juhatuse valimine.
11. Revisjonikomisjoni valimine.
12. Muud küsimused ja sõnavõtud.

1. Juhatuse ning toimkondade kolme aasta töö kokkuvõte ja hinnangu andmine.

Sõna saab juhatuse esimees Ott Ojamaa, kes tuletab meelde, milline oli ühing kolme aasta eest.
Juhatusel on toimunud 24 koosolekut, ning lisaks on toimunud palju mitteametlikke koosolekuid
ning igapäevane arutelu ja info vahetus on toimunud EBÜ foorumis.
Samuti on viimasel kolmel aastal saadud toimima koduleht, mis on kujunenud oluliseks info
edastamise kohaks. Ning selle juurde kuuluv suletud (avatud üksnes EBÜ liikmetele) foorum.
Korraldatud on kaks pildivõistlust, mis on olnud liikmete seas populaarsed ning millega plaanitakse
jätkata.
Välja on antud taas kord Bokseri ajakiri ning seegi ettevõtmine peaks muutuma regulaarseks.
Samuti on välja antud „Bokseri ABC“, mis on sooja vastukaja saanud nii noortelt kui vanadelt
bokseriomanikelt.
Tellitud said erinevad sümboolikaga esemeid (särgid, mütsid ja vestid).



Korraldatud on nii talve- kui ka suvepäevi ja „Aasta Bokser“ pidu.
Töösse on määratud erinevad toimkonnad: aretus-, näituse- ja koolitustoimkond.
Ülevaate aretustoimkonna tööst teeb Margit Siigur. Suurimaks saavutuseks on EBÜ aretuseeskirja
koostamine ja vastuvõtmine. Samuti on edukalt käivitunud pesakondate akteerimine. Kuigi
pesakondade statistika näitab langustrendi (2005-l aastal 10 pesakonda, 2006-l 12, 2007. aastal
sündis 7 pesakonda), ei ole oluline mitte kvantiteet vaid kvalieet. Samuti on paranenud üldine HD
tase.
Koolitustoimkonnast saab sõna Liis Narusk. Regulaarselt toimuvad EBÜ Karikasarja ja
noorkoertele mõeldud Minikarika üritused. Korraldatud on nii eksameid, võistlusi kui ka koolitusi.
Näitusetoimkonna tööst räägib Ott Ojamaa. Oluliselt on paranenud EBÜ poolt korraldatavate
näituste kvaliteet ja sellega seoses ka suurenenud huvi näituste vastu. Seda suuresti tänu
asjatundlikele kohtunikele ning heale korraldusele.

2. 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 2006 aruanne
Sõna saab revisjonikomisjoni liige Marika Lillepuu, kes loeb ette komisjoni arvamuse. 2006
revisjon Selles seisab, et juhatus peab korrektset arvet ühingu liikmete ja liikmemaksude üle.
Revisjonikomisjon leiab, et raamatupidamine EBÜ-s kajastab õigesti ja õiglaselt majandustulemusi.
Revisjonikomisjonile esitatud EBÜ raamatupidamise aastaaruandes seisuga 31. detsember 2006 on
rahaliste vahendite jääk 35 336,32 krooni, sellest pangakontol 15506,75 krooni ja 1159,35 eurot
ning kassas kokku 1689,68 krooni (millest 42,50 eurot). Pangakontodel seisev 10000 krooni ja
kassas olevad vabad vahendid (1000 eurot) oli paigutatud deposiithoiusele.
2006. majandusaasta tulem oli negatiivne ( -15 047 krooni), kuna näituste ja ürituste korralduskulud
ületasid tulusid.
Marika Lillepuu teeb ettepaneku võtta Üldkogul vastu revisjoniaruanne, millel on kolmest liikmest
vaid kahe allkirjad.
Toimub arutelu, mille käigus selgitatakse välja, et see otsus on üldkogu pädevuses.
Hääletusele pannakse küsimus: Kas aktsepteerida kahe revisjonikomisjoniliikme allkirjaga aruannet.
Otsustati: Aktsepteerida kahe komisjoniliikme allkirjaga kinnitatud aruannet. Poolt oli 39, vastu ega
erapooletuid ei olnud.
Seejärel pannakse hääletusele: Kas üldkogu kinitab 2006. aasata majandusaasta aruande.
Otsustati: Kinnitada. Poolt oli 39, vastu ega erapooletuid ei olnud.

3. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 2007 aruanne
Marika Lillepuu loeb ette Revisjonikomisjoni arvamuse 2007 revisjon EBÜ 2007. aasta
majandustegevuse kohta, milles seisab, et et juhatus peab korrektset arvet ühingu liikmete ja
liikmemaksude üle. Kauaaegsed võlglased on ühingust välja arvatud.
Revisjonikomisjonile esitatud EBÜ raamatupidamise aastaaruandes seisuga 31. detsember 2007 on
rahaliste vahendite jääk 63424 krooni, sellest pangakontol 18217,29 krooni ja 2034,19 eurot ning
kassas kokku 13237,81 krooni (millest 350,70 eurot).
Majandusaasta tulem 24 900 krooni on kinnitus sellele, et rahaliste vahenditega on käidud ümber
sihtotstarbeliselt ja säästlikult ning on kaasatud ürituste korraldamisel ka sponsoreid.
Revisjonikomisjon leiab, et raamatupidamine EBÜ-s kajastab õigesti ja õiglaselt majandustulemusi
ning positiivne tulem on kinnituseks, et EBÜ juhatus on oma tööd väga hästi teinud.
Hääletusele pannakse küsimus: Kas aktsepteerida kahe revisjonikomisjoniliikme allkirjaga aruannet.
Otsustati: Aktsepteerida kahe komisjoniliikme allkirjaga kinnitatud aruannet. Poolt oli 39, vastu ega
erapooletuid ei olnud.
Seejärel pannakse hääletusele: Kas üldkogu kinitab 2007. aasta majandusaasta aruande.
Otsustati: Kinnitada. Poolt oli 39, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Kohvipaus.

4. Juhatuse valimine.

http://www.bokser.ee/files/Dokumendid//Bokseriyhingr2006aa.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///EBY_2006_majandusaasta_aruande_revisjon.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///Bokseriyhingr2007aa.doc
http://www.bokser.ee/files/Dokumendid///EBY_2007_majandusaasta_aruande_revisjon.doc


Sõna saab koosoleku juhataja Ott Ojamaa, kes seab üles häältelugemiskomisjoni liikme
kandidaadiks Valentina Pikkov’i.
Hääletusele pannakse küsimus: Kas määrata häältelugemiskomisjoni liikmeks Valentina Pikkov’i.
Otsustati: Nimetada. Poolt oli 39, vastu ega erapooletuid ei olnud.
Seejärel toimus juhatuse liikmekandidaatide üles seadmine.
Külli Martinson
Liis Narusk
Mari Nõmmemaa
Kaily Karv
Eerika Piirsalu
Margit Siigur
Kohal oli koos volitustega 39 täieõiguslikku hääletajat. Laiali jagati 39 puhast sedelit mille teisel
poolel oli ühingu tempel.
Toimub salajane hääletus, mille õigsust kontrollib Ott Ojamaa
Häältelugemis komisjon teeb teatavaks hääletustulemused.
Hääletuskomisjonile laekus 39 sedelit, millest 37 loeti kehtivaks ning 2 kehtetuks.
Külli Martinson 28 poolthäält.
Liis Narusk 35 poolthäält.
Mari Nõmmemaa 36 poolthäält.
Kaily Karv 28 poolthäält.
Eerika Piirsalu 15 poolthäält.
Margit Siigur 34 poolthäält.
Üldkogu valis juhatuse liikmeteks Külli Martinson, Liis Narusk, Mari Nõmmemaa, Kaily Karv,
Margit Siigur.

5 Revisjonikomisjoni valimine. Üldkogu teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks
Marika Lillepuu, Margit Viilmaa ning Pilvi Jõemägi

6. Teiste komisjonide liikmete määramine.
6.1 Aretuskomisjoni valiti ühehäälselt: Juta Haranen, Katrin Hanko, Margit Siigur, Pilvi
Jõemägi, Mari Nõmmemaa ja Marili Ollisaar.
6.2 Näitusekomisjoni valiti ühehäälselt: Mari Nõmmemaa, Kaily Karv, Margit Siigur, Külli
Martinson , Marika Lillepuu, Pilvi Jõemägi ja Katrin Hanko.
6.3 Koolitustoimkonda valiti ühehäälselt: Marili Ollisaar, Eerika Piirsalu, Kristi Nöps, Margit
Viilmaa, Liis Narusk ja Reelika Prits.
6.4 Põhikirja muutmise komisjoni valiti ühehäälselt: Valentina Pikkov, Margit Viilmaa ja
Katrin Hanko

Koosoleku juhataja:
Protokollija:

Ott Ojamaa
Kaily Karv


