
Eesti Bokseriühingu üldkoosoleku protokoll 
20. oktoober 2019, kell 15:00 
Alajaama 8, Eesti Kennelliidu Saal 
Koosolekut juhatas: Kaily Karv 
Koosolekut protokollis: Andris Nurmsoo 
 
Koosolekul osalesid 9 Eesti Bokseriühingu liiget. Volitatud osalejaid ei olnud. 
 
Päevakord: 

1. Aasta Bokser 
2. 2020. Aasta näitused 
3. Aretusreeglid 

 
Aasta bokser 
Kaily Karv tegi ettepaneku teha sel aastal Aasta Bokseri üritus virtuaalselt, punktid esitatakse             
tavapäraselt, kõik muu toimub, välja arvatud pidulik üritus. Kohalolijaid nõustusid. 
Margit Siigur tegi ettepaneku valida punkte lugema inimesed, kelle koerad ei osale Aasta             
Bokseri konkursil. 
Komisjoni liikmed: Andris Nurmsoo, Kaily Karv, Marjut Reinike 
Ühise arutelu käigus selgus, et Aasta Bokser’i statuut tuleb üle vaadata ja teha vastavad              
muudatused, selle aasta konkurss toimub senise statuudi järgi. Kohalolijad nõustusid. 
Tiiu-Ann Kaldma tegi ettepaneku, et osalejate esitatud punktitabelid oleksid avalikult kõigile           
kättesaadavad. Kõik kohalolijad olid sellega nõus. 

 
2020 aasta näitused 
Kaily Karv tutvustas Eesti Bokseriühingu 2020. aasta  näituseplaane - 06.09.2020 korraldatakse 
erinäitus “Baltic Boxer” ning II ja IX rühma näitused. Erinäitust oleme kutsunud hindama Hr. 
Denis Dudko, Valgevenest, Kennel Denburg. Tehti ettepanek kutsuda II rühma tõuge hindama 
Bokseriühingu liige Marina Rannala. 
Toimumiskoht: Luige Näituseväljak. 
 
Aretusreeglid 
Kaily Karv püstitas kasvatajatele küsimuse aretusreeglite teemal.  
Tamara Nadežkina tegi ettepaneku, et südameuuring oleks kindlasti kohustuslik. Arutelu käigus           
jäi kõlama mõttekäik - et kohustuslike terviseuuringute kõrval tuleks vaadata ka koera tervikuna.             
Juhatus tegi ettepaneku koguda mõtteid järgmiseks koosolekuks ning teema siis uuesti           
päevakorda tuua. 



 
Lisapunktid juhatuse poolt: 
Auliige  
Otsustasime Natalja Tominga auliikme staatuse säilitada.  
Natalja Tomingas tegi ettepaneku, et taastada ka Krista Tarvase auliikme staatus. Kohalolijad            
nõustusid. 
 
Juhatuse koosolek 15.10.2019  
Toimus juhatuse koosolek, päevakorras oli Zanna Andrejeva liikmete hulgast väljaarvamine.  
Protokoll kodulehel. 
 
Match Show  
Andris Nurmsoo tutvustas oma mõtet korraldada Match Show, tõenäoliselt kevadel 2020.  
 
Põhikiri 
Põhikiri tuleks üle vaadata ning kaasajastada. Vähendada volituste arvu ühe liikme kohta, nt 4              
volitust ühe liikme kohta. Anda endistele liikmetele võimalus aasta jooksul peale liikmelisuse            
lõppemist astuda uuesti liikmeks ilma sisseastumismaksu maksmata.  
 
Lisaettepanek 
Teha Facebooki keskkonda liikmetele foorum arutelude jaoks, mis puudutab ühingu tööd jne. 
 


