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MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

Koosoleku toimumise aeg: 12.05.2018 algusega kell 11:00. 

Koosoleku toimumise koht: Hallika talu, Tagametsa küla, Saue vald 

Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar 

Protokollija: Piret Anton 

 

A. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

12.07.2016 seisuga kuulus MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu (ENSRTÜ) liikmeskonda 19 
liiget. Üldkoosolekul osalesid isiklikult 13 liiget (lisa 1)*.  

 
1. Riin Kooli-Kõnnussaar 
2. Teet Kõnnussaar 
3. Illimar Anton 
4. Piret Anton 
5. Berle Brant 
6. Kadi Randoja 
7. Katri Aron 

8. Janar Tüür 
9. Pille Pullonen 
10. Ingrid Eha 
11. Paula Kink 
12. Helen Marts 
13. Triinu Olev 

 
 

Volikirja alusel oli esindatud 2 liige (lisa 2 ja lisa 3): 

1. Natalja Baidina 
2. Katrin Kask 

Berle Brant esindas volikirja alusel 1 liiget ja Piret Anton esindas volikirja alusel 1 liiget.  Seega oli 
kokku isiklikult või volikirja alusel esindatud 15 liiget. Kohal oli liikmete valdav enamus (79%) ja 
üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 
 
Üldkoosolek otsustas: valida üldkoosoleku juhatajaks Riin Kooli-Kõnnussaar ja protokollijaks Piret 
Anton. 
 
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
  
 
B. ENSRTÜ 07.05.2017 korralise üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
PÄEVAKORD 
1. Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
2. 2017.aasta tegevusaruanne ja majandusaruande kinnitamine 
3. Praeguse juhatuse tagasikutsumine ja uue valimine 
4. 2018.a. plaanid 
5. Vaba arutelu 
 
 
Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 12.05.2018 korralise üldkoosoleku päevakord. 
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Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 

1. Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas kohalolijaid, et ühingul läheb hästi. Rahaliselt majandatakse ennast ära 
ja liikmeid on juurde tulnud.  Tänu liikmeskonna suurenemisele ja majandusliku olukorra 
paranemisele, saab ühing hakata liikmetele pakkuma, tasuta või madala osavõtutasuga, erinevaid 
loenguid ja koolitusi. Hea näide on selle aasta kevadpäeva raames korraldatav koerte võimlemise 
tutvustus. Ühing katab tutvustust tegema tulnud treeneri kulud ühingu pangakontol olevatest 
varudest.  

Ühing täidab oma seatud eesmärki: võimaldada kodulehe kaudu inimestele eesti keelset infot Nova 
Scotia retriiverite tõu kohta ja andes üritustel osalemise võimalusi ka tõust huvitatule, harida ja 
nõustada potentsiaalseid Nova Scotia retriiveri kutsika omanikke.  

2. 2017.a. tegevusaruande tutvustus ja majandusaruande kinnitamine 

MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu põhitegevuseks oli 2017. aastal ühingu liikmete ja tõu 
huviliste kogunemiste ning mitteametliku näituse korraldamine. 

Ühing korraldas kaks kogunemist - 12. mai 2017.a. ENSRTÜ kevadpäeva. Üritusest võttis osa 24 inimest, 
kellest 4 olid alla 15 aastased lapsed. Teine kogunemine, milleks oli ENSRTÜ suvepäev, toimus 27. 
august 2017.a. Paunküla mägedes. Üritusest võttis osa 7 inimest.  

Näitustest korraldas ühing 12. mai kevadpäeva raames ühe mitteametliku Nova Scotia retriiverite 
ülevaatusnäituse. Näitusel osales 11 koera.  

Kõik üritused jäid plussi, mistõttu ühingu majanduslikku olukorda võib lugeda heaks. Ühingu 2017.a. 
majandustegevust mõjutas täiendavalt ka ühingu liikmemaksude laekumine. 

2017. aasta jooksul liitus 6 liiget. Seisuga 31.12.2017 oli ühingus 18 liiget. 

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2017.a. majandusaasta aruandest ja põhilistest majandus-
näitajatest. 

• Tulud:  463 eurot 

• Kulud:  261 eurot  

• Põhitegevuse tulem:  202 eurot  

• Bilansimaht:  909 eurot 
 
Ühingu majanduslikku olukorda võib lugeda heaks, sest üritused jäid kasumisse ja liikmemaksud 
laekusid 100%’liselt. 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 2017.a. majandusaasta aruanne tulemiga 202 eurot ja 
bilansimahuga 909 eurot. 
 
Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

3. Praeguse juhatuse tagasikutsumine ja uue valimine 
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Kuna praeguse juhatuse volitused lõppevad, siis tegi koosoleku juhataja ettepaneku praegune ühingu 
juhatus tagasi kutsuda ja valida uus juhatus. Kuna  uuesti kandideerimiseks on andnud nõusoleku 
kõik juhatuse praegused liikmed ja Janar Tüür, siis pandi hääletusele järgmised ettepanekud: 

 
1. Praegune juhatus tagasi kutsuda 

 
Üldkoosoleku otsus: ettepanek ühehäälselt vastuvõetud 
 

2. Kinnitada uus juhatus koosseisus:  
Riin Kooli-Kõnnussaar 
Kadi Randoja 
Berle Brant 
Janar Tüür 

 
Üldkoosoleku otsus: ettepanek ühehäälselt vastuvõetud 

 
4. 2018. aasta plaanid  
 
Toimuvad traditsioonilised kevadpäevad, mille raames toimub koolitus koertega võimlemise kohta, 
koolitajaks on kutsutud Eesti ainus koerte võimlemise treener Mari Valgma koertekoolist KRATT. 

Plaanis on korraldada ka suvepäevad, aga aeg ja koht on veel otsustamisel. Selle kohta korraldatakse 
ühingu liikmete Facebooki lehel küsitlus. 

Hea meelega korraldataks veel erinevaid üritusi, kuid selleks oleks vaja teada, mis liikmeid huvitaks 
ning millest nad sooviksid osa võtta. Siinkohal on oluline liikmete endi poolne aktiivsus – arvamuse 
avaldamise ja ettepanekute tegemise näol.  

Juhatus määras regioonide koordinaatorid, kelle poole saab igasuguste küsimustega pöörduda: 

Kadi Randoja – Lõuna-Eesti 
Janar Tüür – Lääne-Eesti 
Riin Kooli-Kõnnussaar – Põhja-Eesti 

  

Üldkoosolek otsustas:  2018.aasta plaanid heaks kiita 

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

5. Vaba arutelu 

Teemadeks olid: 

1. Facebooki Ühingu liikmetele suletud suhtlusgruppi (vähemolulised teated ja arutelu) ja 
meilide (oluline teave, arutelu ei toimu) kaudu toimub suhtlus liikmetega.  
 

2. Pangavahetus: kuna ühingu praegune pank, Danske Bank plaanib Eesti turult lahkuda on 
vajalik ühingu arveldushoius viia üle teise panka. Üheks võimalikuks uueks pangaks pakuti 
LHV’d, kuna tundub, et tegemist on kõige väikekliendi sõbralikuma pangaga. 
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3. Uued potentsiaalsed tollerite omanikud vajaksid enam toetust ja soovitusi koerte võtmisel ja 

kasvatajate valikul: ühing  peab olema neutraalne ja ei saa soovitada konkreetseid 
kasvatajaid ja pesakondi.  
 
Juhatus on aidanud huvilisi võimaldades tõu esindajatega kohtumisi, jagades tõu kohta infot, 
andes nõu milliseid küsimusi kasvatajatele esitada ja mida kasvataja, pesakonna ja kutsika 
valikul arvestada. Samuti on juhatus üritanud aidata huvilisi tulevase pereliikme tervisliku 
tausta tuvastamisel. Kodulehel on lingid nii Soome kui Rootsi tollerite ühingute kasvatajate 
lehekülgedele.  
 

4. Mure tõu välimuse muutumise pärast. Viimastel aastatel on ka Nova Scotia retriiveri tõus 
märgata suuri variatsioone välimiku seas ning mõnes riigis on näha, et koerad hakkavad 
muutuma suurteks ja massiivseteks. Toller peaks olema kerge ning meenutama oma 
liikumiselt ja olekult rebast. Kahjuks on kahe retriiveri tõuga, labradori ja kuldne retriiver, 
juba juhtunud olukord, et tõusiseselt on tekkinud justkui kaks eri tõugu – töö- ja näituseliin. 
Sellises välimiku muutuses on süüdi nii näituse kohtunikud kui ka kasvatajad. Kohtunikud 
panevad võitma standardi äärmustesse jäävaid või juba standardist välja minema hakkavaid 
koeri ja kasvatajad aretavad koeri, kes võidaksid. Ühing saab ainult aidata inimeste 
harimisega tõu välimiku osas.  

Üldkoosolek otsustas:  vaba arutelu jätkub kevadpäevade raames 

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

Koosolek lõppes 12:00 

 
Üldkoosoleku juhataja:     Protokollija: 
/digiallkirjastatud/     /digiallkirjastatud/ 
Riin Kooli-Kõnnussaar     Piret Anton 

  


