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1. ENSRTÜ kevadpäev 
1.1. Kevadpäeva toimumise aeg 
Riin Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatust, et ühingu liikmetele (8 liiget) on saadetud e-mail 
kevadpäeva toimumiseks välja pakutud kuupäevadega ja küsitud on liikmete arvamust, et 
milline kuupäev sobiks neile paremini. Riin tegi ettepaneku korraldada kevadpäev 10. mai 
2015. Seda seoses sellega, et erilist kuupäeva eelistust küsitlusest välja ei tulnud ja pakutud 
kuupäev sobib koha toimumiskoha pererahavale kõige paremini.  
 
Juhatus otsustas: 
Korraldada ENSRTÜ kevadpäev 10.05.2015 algusega 12:00. 
 
 
1.2. Kevadpäeva osalus  
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et osaleda saavad nii ENSRTÜ liikmed kui teised nii 
tollerit omavad kui mitte omavad, mitteliikmed. Berle Brant tegi ettepaneku levitada 
kevadpäeva infot Facebookis. 
Juhatus otsustas: 
Kevadpäeval saavad osaleda nii liikmed kui ka mitteliikmed olenemata sellest kas neil on 
Nova Scotia retriiver või mitte. Berle Brant levitab kevadpäeva infot Facebookis.  
1.3. Kevadpäeva toitlustus 
Juhatus arutas, et kas ja mida kevadpäeval toitlustuse osas pakkuda. Kas soe toit (grill ja kala, 
salat, jook (vesi ja mahl)? Riin pakkus, et võib Härjanurme kalatalust tellida terve värske kala. 
Riin Kooli-Kõnnussaar avaldas arvamust, et toit tasuks pakkuda üsna alguses, peale 
jalutuskäiku, seejärel muud tegevused.  
Juhatus otsustas: 
Pakkuda sooja toitu + salat ja joogid. Söömine teha kohe peale jalutuskäiku. Kevadpäeva 
toitlustamisega tegelevad Riin ja Berle.  



1.4. Osalustasu  
Riin Kooli-Kõnnussaar pakkus, et see aasta võiks osalus olla liikmetele ja alla 15 aastastele 
lastele tasuta, mitteliikmetele 5 eurot inimese kohta.  
Juhatus otsustas: 
Liikmetele ja alla 15 aastastele lastele osalus tasuta, teistele 5 eurot inimese kohta.  
1.5. Tegevused 
Riin Kooli-Kõnnussar tõstatas küsimuse, et kas see aasta pakume kevadpäeval ka mingeid 
tegevusi? Riin pakkus välja, et võib tutvustada tõuomaseid tegevusi ja vaadata kas õnnestub 
verejälg teha (tolleritega harrastatakse Põhjamaades kõige enam just verejälge ). Berle Brant 
käis välja mõtte, et võiks teha koerte sprindi jooksu. Juhatuse liikmed arvasid, et agility 
demonstratsiooni nagu oli eelmine aasta, pole mõtet tegema hakata.  
Juhatus otsustas: 
Riin tutvustab retriiverite tõuomaseid tegevusi ja korraldatakse koerte sprindijooks.  
 
2. ENSRTÜ korraline üldkoosolek 
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku korraldada ENSRTÜ korraline üldkoosolek koos 
kevadpäevaga, kas siis enne kevadpäeva algust või kevadpäeva tegevuse käigus, peale 
jalutuskäiku. Berle Brant ja Illimar Anton arvasid, et mõistlik oleks üldkoosolek teha enne 
kevadpäeva algust.  
Juhatus otsustas: 
Korraldada ENSRTÜ korraline üldkoosolek 10.05.2015, kell 11:00. Berle Brant saadab 
nädala jooksul liikmete üldkoosoleku kutse.  
 
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.  
  
Koosoleku juhataja ja protokollija: Riin Kooli-Kõnnussaar 


