
EESTI NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHING 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 
Toimumisaeg: 8. oktoobril 2014 a. kell 18:30 -  20:30 
Toimumiskoht: Kristiine Keskus Da Vinci restoran 
Koosolekut juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar 
Protokollija: Berle Brant 
Osalejad: Riin Kooli-Kõnnussaar, Illimar Anton, Berle Brant 
 
PÄEVAKORD 
 1. Labradoride TÜ koostööleping 
2. Retriiverite TÜ-te ümarlaud 
3. Iga-aastase liikmemaksu maksmise tähtaja määramine  
4. ENSRTÜ 2015 aasta plaanid ja tegemised 
5. ERTÜ ja ENSRTÜ 2015 aasta ühine projekt 
6. Jooksvad küsimused 
 
1. Labradoride TÜ koostööleping 
Riin Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatust, et Eesti Labradoride TÜ on teinud ENSRTÜ-le 
ettepaneku ühingute vahelise koostöölepingu sõlmimiseks. ENSRTÜ-l on koostöö leping 
Eesti Retriiverite TÜ-ga. Juhatuse liikmed arutasid asja ja leidsid, et koostöö lepingute 
sõlmimine kõikide retriiverite tõuühingutega eraldi ei ole mõtekas. 
 
Juhatus otsustas 
Eesti Labradoride TÜ-ga koostöö lepingut mitte sõlmida.  
 
2. Retriiverite TÜ-te ümarlaud 
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas juhatust, et Eesti Retriiverite TÜ kutsub 11. november 2014 
kokku kõikide retriiverite TÜ-de ümarlaua. Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et 
esimesel ümarlaual osaleksid kõik juhatuse liikmed ja et juhatus valiks tulevikuks enda 
ümarlaua esindaja. Juhatuse liikmed Berle Brant ja Illimar Anton arvasid, et ENSRTÜ 
esindajaks võik saada Riin Kooli-Kõnnussaar, kellel on retriiverite maailmas teistest juhatuse 
liikmetest pikemaajalisemad kogemused.  
 
Juhatus otsustas  
kõik juhatuse liikmed osalevad esimesel ümarlaual ja edaspidiseks ümarlaua esindajaks valida 
Riin Kooli-Kõnnussaar.  
 
3. Iga-aastase liikmemaksu maksmise tähtaja määramine  
Aastane liikmemaks on 12 eurot. Ühingu üldkoosolek peab toimuma enne majandusaasta 
aruande esitamist ettevõtja portaali. Aruanne tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks. Sellest 



tulenevalt arvasid juhatuse liikmed, et sobivaks liikmemaksu laekumise tähtajaks oleks iga-
aastaselt 1. märts.  
 
Juhatus otsustas:  
Määrata iga-aastase liikmemaksu maksmise tähtajaks 1. märts. Registripidaja Berle Brant 
saadab liikmemaksu maksmise meeldetuletuse liikmetele kuu aega varem, ehk 1. veebruariks.  
 
4. ENSRTÜ 2015 aasta plaanid/tegemised 
Juhatuse liikmed arutasid millised võiksid olla 2015 aasta ühingu tegemised.  
Pakuti välja: 
1. Talvepiknik jaanuaris. 
2. Tõukate koolitus veebruar – aprill. Koolitajaks oleks Riin Kooli-Kõnnussaar 
3. Aprillis tasemekatse koolitus, koolitajaks Mika Leppinen Soomest. 
4. Ühingu korraline üldkoosolek aprillis.  
5. ENSRTÜ ja ERTÜ ühised retriiverite tõu- ja tasemekatsed 16.-17.05.2015 
6. Ühingu kevadpäev juuni esimesel nädalavahetusel, siis on lootust ilusamale ilmale. 
7. Ühingu suvepäev augusti teises pooles. 
 
Juhatus otsustas: 
Võtta pakutud üritused teadmiseks. Täpsustada ürituste täpne aeg ja koht jooksvalt ning nende 
selgumisel informeerida asjadest ka liikmeid. Riin Kooli-Kõnnussaar tegeleb tõu- ja 
tasemekatse koolituste organiseerimisega.  
 
5. ERTÜ ja ENSRTÜ 2015 aasta ühised projektid 
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi juhatusele ettepaneku, et ENSRTÜ võiks korraldada 16.-
17.05.2015 plaanitud retriiverite tõu- ja tasemekatsed ERTÜ-ga ühiselt. ERTÜ poolt oleks 
katsetel kasutatav saak. ENSRTÜ aitaks organiseerimisega. Kõik kulud ja tulud jagatakse 
ühingute vahel võrdselt. See oleks ühingule ka katsete teemal heaks reklaamiks. Riin Kooli-
Kõnnussaar tegi ettepaneku, et ühingu liikmetelt võiks uurida kas nad tahaksid heategevuse 
nimel panustada ning annetada katse jaoks söögipoolist mida saaks siis kohapeal müüa. 
Sellest teenitud tulu jääks ainult ENSRTÜ-le ja ei kuuluks ERTÜ-ga jagamisele.  
 
Juhatus otsustas: 
Korraldada ERTÜ-ga ühised tõu- ja tasemekatsed ning rääkida liikmetega võimalikust 
heategevusest, et ühingule raha teenida. 
 
6. Jooksvad küsimused 
1. Ühingus on 8.10.2014 seisuga 8 liiget ja ühingu pangaarvel on 102, 23 eurot.  
Juhatus arutas, millised on ühingu iga-aastased kulud (domeeni registreerimine, domeeni 
veebimajutus, EKL liikmemaks) ja kas laekuvatest liikmemaksudest suudetakse need kulud 
katta.  
 



Riin Kooli-Kõnnussar informeeris juhatust, et kõikide eelpool nimetatud kulude koondsumma 
on ca 96 eurot, seega peaks praegu liikmemaksudest olema võimalik jooksvad kulud ära 
tasuda, kuid peaks vaatama kuidas ühingu rahalisi vahendeid suurendada. 
 
2. Berle Brant tegi ettepaneku, et liikmetele võiks saata jõulukaardi ja panna see üles nii 
ühingu kodulehele kui ka Facebooki lehele.  
 
Juhatus otsustas: 
Võtta jooksvate kulude maksmise info teadmiseks ja uurida erinevaid võimalusi ühingu 
rahaliste vahendite suurendamiseks. Berle Brant uurib võimalustest ühingu jõulukaardi 
tegemiseks.  
 
 
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt. 
 
 
 /koosoleku juhataja/       /protokollija/  
Riin Kooli-Kõnnussaar      Berle Brant  
 
 


