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1. Liikmemaksu laekumised 
 Liikmemaksu maksmise tähtaeg oli 1. märts. Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas juhatust, et osad 
ühingu liikmed ei ole liikmemaksu tähtajaks tasunud. Kuna see aasta on üldkoosolekul uue 
juhatuse valimine, on ülioluline saada kokku vajalik liikmete arv, et otsused oleksid pädevad. 
Seega ei ole mõistlik hoida ühingu ridades võlgnikke.  
 
Juhatus otsustas: 
Võlgnikel tuleb liikmemaks tasuda 1. aprill 2016.a. Kui liikmemaks ei ole selleks ajaks 
tasutud, on juhatusel õigus liikmed ühingust välja arvata. Registripidaja Berle Brant saadab 
kohe võlgnikele meeldetuletuse koos juhatuse otsuse infoga.  
 
2. Liikmemaksu arvestamine  
Ühingu registripidaja Berle Brant tõstatas küsimuse, et kuidas arvestada liikmemaksu nendele 
inimestele, kes esitavad liitumisavalduse kuu keskel või kuu lõpus. ENSRTÜ liikmemaksu 
arvestatakse kuupõhiselt. Nendele, kes liituvad alles kuu lõpus tundub olevat natukene imelik 
esitada liikmemaks terve peagi lõppeva kuu eest.  
 
 
Juhatus otsustas:  
Kuu esimesel poolel, enne 16-ndat kuupäeva, esitatud liikmeks astumise avalduse puhul 
arvestatakse liikmemaks täiskuu eest. Kuu teisel poolel, 16-st kuupäevast ja hiljem, esitatud 
avalduse puhul arvestatakse liikmemaks järgmisest kuust.  
 
 



 
3. 2016.a. korralise üldkoosoleku ja kevadpäeva korraldamine  
Liikmetele oli varasemalt saadetud e-mail erinevate üldkoosoleku ja kevadpäeva kuupäeva 
variantidega, selgitamaks välja milline kuupäev sobib suuremale enamusele. Enamusele sobis 
4. juuni. Kuna Hallika talu pererahvas on nõus taaskord üldkoosolekut ja kevadpäeva enda 
juures võõrustama, siis oleks seda võimalust hea ära kasutada.  
Toimus arutelu kevadpäeva toitlustuse ja osalustasu osas. Juhatus arvas, et kevadpäeval tuleks 
jätkata toitlustuse traditsiooniga ja taas võiks kevadpäeva osalus olla liikmetele tasuta ja 
mitteliikmetele 5€ inimese kohta, v.a. alla 15 aastased lapsed. Mitteliikmete osalustasud 
aitavad katta osasid kevadpäevaga seotud kulusid.  
 
Juhatus otsustas: 
1.1 korraldada 4.juunil Hallika talus 2015.a. ENSRTÜ korraline üldkoosolek ja kevadpäev. 
Üldkoosoleku algusajaks on 12:00 ja kevadpäeva 13:00. 
1.2. Kevadpäeva osalustasuks mitteliikmetele on 5 € inimese kohta, v.a. alla 15 aastased 
lapsed. 
1.2. Kevadpäevale registreerimise viimaseks kuupäevaks on 15. mai 2015.a. 
1.3. Avaldada üldkoosoleku ja kevadpäeva info ühingu kodu- ja Facebooki lehel.  
1.4. Korraldada üldkoosolekul ja kevadpäeval toitlustamine. 
1.5. Riin saadab juhatuse esimehe nimel liikmetele üldkoosoleku info. Kuna see aasta on 
praeguse juhatuse tagasi kutsumine ja uue valimine antakse liikmetele teada võimalusest 
kandideerida uude juhatusse.  
 
4. Retriiverite tõuomaste koolituste loengud 
Riin Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatust soovist korraldada 22. märtsil retriiverite tõukatse 
teooria loengu ja 19. aprillil ’Hea retriivimise alused’ loengu. Loengute toimumiskohaks 
saaks rentida EKL-i saali. Saali renditasu on 5 € tund. Osalustasuks pakkus Riin 10 € inimese 
kohta. 
 
Juhatus otsustas: 
Lubada Riin Kooli-Kõnnussaarel korraldada 22.märts retriiverite tõukatse loeng ja 19. aprillil 
’Hea retriivimise alused’ loeng ning määrata osalustasuks 10 € inimese kohta.  
 
5. Ühingu logo  Riin Kooli-Kõnnussaar tõstatas vana teema, et ühingul ei ole veel oma logot. Berle Brant 
lubas rääkida ühe oma tuttavaga, et kas tema saaks aidata.  
 
Juhatus otsustas: 
Berle uurib oma tuttava käest võimalusi ühingu logo tegemiseks.  
 
 
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.  
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