
EESTI NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHING 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Toimumisaeg:  9.06.2016 a. kell 12:00 -  12:45 

Toimumiskoht: Restoran Fork, Tallinn 

Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar 

Protokollija: Riin Kooli-Kõnnussaar 

Osalejad: Riin Kooli-Kõnnussaar, Berle Brant ja Kadi Randoja 
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1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

 

Juhatuse esimeheks seati üles Riin Kooli-Kõnnussaar ja aseesimeheks Kadi Randoja.  

 

Juhatus otsustas: 

Nimetada juhatuse esimeheks Riin Kooli-Kõnnussaar ja aseesimeheks Kadi Randoja 

 

2. Kodulehekülje haldamine 

 

Ühingu kevadpäevadel pakkus ühingu liige Janar Tüür, et ta võiks aidata ühingu tegevuses. 

Riin Kooli-Kõnnussaar paakkus, et kuna Janar Tüür tegeleb ka osaliselt IT maailmas, siis 

võiks ta aidata kodulehekülje haldamiseks, sest Riinul üksinda ei ole lihtsalt piisavalt aega.  

 

Juhatus otsustas:  

Riin Kooli-Kõnnussaar ja Janar Tüür tegelevad edaspidi kodulehe haldamisega.  

 

3. 2016.a. suvepäevad 
 

Kevadpäevadel osalejad tundsid huvi, et millal toimuvad ühingu suvepäevad, huvi nende osas 

on suur. Juhatus arutas suvepäevade korraldamisega seotuid asju: millal võiks suvepäevad 

toimuda, kus ja kes nende korraldamisega tegelema peaks.  

Tundub, et ajaliselt on augusti teine pool on kõige parem variant ja see tundus ka 

kevadpäevadel huvilistele sobivat. Berle Brant pakkus välja RMK metsamajade varianti. 

Janar Tüür tegeleb Manilaiu variandi uurimisega.  

 

Juhatus otsustas: 



3.1. Riin saadab liikmetele suvepäevade pakutavad kuupäeva variandid 20.-21. august või 

27.-28. august ja küsib liikmete eelistust kuupäeva osas. 

3.2. Suvepäevad üritatakse korraldada kusagil Tallinnast kaugemal, kas Kesk- või Lõuna-

Eestis.  

3.3. Suvepäevadele võivad registreeruda nii ühingu liikmed kui ka tollerit omavat mitte 

liikmed.  

3.4. Janar Tüür tegeleb Manilaiu variandi uurimisega ja Kadi Randoja uurib RMK 

metsamajade võimalusi. Kõigil liikmetel on võimalik teha oma pakkumisi suvepäevade 

toimumise koha osas.  

 

4. Ühingu logo 

Janar Tüür pakkus, et ta võib rääkida ühingu logo disainimise teemal oma tuttava disaineri 

Merike Tammega. Juhatus leidis, et tuleb uurida palju logo tegemine üldse tunnustatud 

disaineri käest tellides maksma läheks.  

 

Disainerile tuleks edastada mingisugune logo nägemus. Logo peaks olema lihtne, vähe 

detaile, must-valge või värviline. Logol kujutatavast koerast peaks aru saama, et tegemist on 

tolleriga. Välja võiks tuua selle, et klassikalisel tolleril on sabaotsa, rinnaesine ja käpa otsad 

valged. Kindlasti peaks logo sisaldama ka parti, sest tegemist on ’pardi peibutus – duck 

tolling’ retriiveriga.  

 

 

Juhatus otsustas: 

4.1. Riin Kooli-Kõnnussaar uurib palju võiks ühingu logo tegemine maksma minna.  

4.2. Janar Tüür ja Riin Kooli-Kõnnussaar edastavad disainerile juhatuse visiooni logost ning 

tegelevad disaineriga suhtlemisega.  

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.  
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Riin Kooli-Kõnnussaar      Riin Kooli-Kõnnussaar  

 

 


