EESTI NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHING
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumisaeg: 23.aprill 2014 a. kell 18:20 - 19:20

Toimumiskoht: Kristiine Keskus Da Vinci restoran
Koosolekut juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar
Protokollija: Berle Brant

Osalejad: Riin Kooli-Kõnnussaar, Illimar Anton, Berle Brant
PÄEVAKORD
1. Kevadpäeva korraldamisest

Ühingu tegevuse hoogustamiseks ja inimestele tutvustamiseks on varasemalt juhatuse ja
tõuühingu liikmete vahel arutatud Riin Kooli-Kõnnussaare ettepanekut korraldada Hallika
talus kevadpäev. Arutelu tulemusena valiti kevadpäeva toimumise kuupäevaks 1. juuni
2014.a. Juhatuse liikmed arvasid, et ürituse algusajaks võiks olla 12:00. Vihmase ilma korral
on võimalik olla garaažis.
a) osalejad:
R. Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate kui paljude mitteliikmetega on saadud ühendust ja mitut
inimest ning koera on arvata osalemast. Varasema inimestega suhtluse põhjal võib oletada, et
kevadpäeval osaleks ca. 10 koera ja 20 inimest. Irwlend kenneli tolleritest on saadud kolme
omaniku kontaktid ja nendega ühendust võetud. Vaid kaks on vastanud. Juhatuse liikmed
arutasid, et kevadpäeva toimumisest tuleks ka informeerida neid inimesi, kes on tõust
huvitatud ja varasemalt ühendust võtnud. Samas üritatakse leida veel teiste Eestis elavate
tollerite omanikke.
Peale registreerimist on teada tegelik osalejate arv. Registreerimise RSVP 20.mai 2014. R.
Kooli-Kõnnussaar korraldab kevadpäevade info avaldamise ühingu kodulehel ja Berle Brant
ühingu Facebooki lehel.
b) toitlustamine:
R. Kooli-Kõnnussar tõstatas üles küsimuse, et kas pakkuda osavõtjatele kohapeal süüa ja juua
või lasta igalühel ise toit ja jook kaasa võtta ning pakkuda grillimisvõimalust. Juhul kui
pakkuda süüa, peaks kehtestama osavõtutasud. Ühingul ei ole praegu piisavalt varusid, et
üritusel osalejatele tasuta süüa pakkuda. Juhatuse liikmed arvasid, et ühing võtab toitlustamise
enda peale, kulud katab osalustasudega. Söögiks pakutaks kala ja grillvorste, rohelist salatit.
Joogiks vesi ja mahl. Berle Brant mõtleb kringli küpsetamise peale.
R. Kooli-Kõnnussaar lubas osta toidud ja joogid.
c) eelarve
Eelarveks arvati 20 inimese puhul 60 – 70 eur. Ürituse kulud katame osalustasust. Nii
liikmetele kui mitteliikmetele oleks seekord osalustasud võrdselt, kuna tegemist on esmase
ENSRTÜ üritusega (turundus). Osalustasu 5€ per inimene.

d) tegevused
R. Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku teha kevadpäeva raames tõukatse tutvustus ja anda
koertele võimalus tutvuda saakloomade (part, faasan) ja jänesenahast dummyga. Kes tahab
saab harjutada koeraga otsingut ja jälge. Dummypüssiga saab harjutada koeri pauguga.
Juhatuse liikmed leidsid, et kuna kevadpäevale on oodata ka tõust huvitatuid ja alles koera
võtvaid inimesi, siis võiks teha ka agility, SK ning näituse tutvustuse. Berle Brant uurib
agility tõkete saamise võimalust. B. Brant tutvustab ka SK-d. R. Kooli-Kõnnussaar näitab
näitusel toimuvat ning tutvustab koos Illimar Antoniga huvilistele tõukatseid.
Juhatus otsustas:

1.1 1.juunil 2014.a. toimuva kevadpäeva algusajaks on 12:00
1.2. Kevadpäeva osalustasuks on 5 eur per inimene.

1.2. Kevadpäevale registreerimise viimaseks kuupäevaks on 20. mai 2014.a.
1.3. Avaldada kevadpäeva info ühingu kodu- ja Facebooki lehel.
1.4. Korraldada kevadpäeva toitlustamine.

1.5. Teha kevadpäeval tõukatsete, agility, SK ja näituse demonstratsioon.
2. Suvepäevad

Juhatuse liikmed arutasid, et suvepäevad võiksid toimuda augustis, kuna juuni alguses on
kevadpäeva ja juulis enamus inimesi puhkavad. Sobivaks nädalavahetuseks peeti augusti
esimest nädalavahetus, 2. – 3. august.

R. Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatust, et suvepäevade korraldamisel on oma abi
pakkunud Kadi Randoja. Talle on koha leidmisel ette antud järgmised kriteeriumid: veekogu
olemasolu, koerad lubatud, osalejatearv ca 20 inimest, ööbimisvõimalus kas majas või telgis,
grillmisvõimalus ja kohapealt kohvi/tee ning hommikusöögi saamise võimalus. Kadi uurib
turismitalude ja puhkekohtade võimalusi.
Suvepäevade osalejate arvu on lihtsam ennustada kevadpäevade toimumise järel, mil on
võimalus inimestega ka suvepäevade asja arutada.
Juhatus otsustas:

1.1. Suvepäevade toimumise ajaks on 2.-3.08.2014.a.
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.
/koosoleku juhataja/

Riin Kooli-Kõnnussaar

/protokollija/
Berle Brant

