
MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll  

  

Koosoleku toimumise aeg: 29.05.2019 algusega 11:00  

Koosoleku toimumise koht: Kumna mõis, Kumna küla, Harjumaa 

Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar  

Protokollija: Janar Tüür  

  

Päevakord:  

1. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine, koosoleku juhataja ja 

protokollija valimine  

25.05.2019 seisuga kuulus MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu 

(ENSRTÜ) 30 liiget.  

Üldkoosolekul osalesid isiklikult 12 liiget:  

   

1. Christin Algo 
2. Katri Aron 
3. Triinu Haller 
4. Riin Kooli-Kõnnussaar 
5. Teet Kõnnussaar 
6. Marleen Mang 
7. Merilin Niin 
8. Rita Paju 
9. Ülo Peil 
10. Pille Pullonen 
11. Kadi Randoja 
12. Janar Tüür 

 

Volikirja alusel oli esindatud 10 liiget:  

Triinu Haller 2 volitust (Alfi Kannus, Helen Männik) 

Riin Kooli-Kõnnussaar 4 volitust (Illimar Anton, Piret Anton, Natalja Baidina, 

Katrin Kask) 

Janar Tüür 4 volitust (Berle Brant, Ingrid Eha, Annika Pajupuu, Andro Truuverk) 

 

Kokku oli isiklikult või volikirja alusel esindatud 22 liiget. Kuna osavõtt oli 73% 

liikmetest, siis oli üldkoosolek otsustusvõimeline.  



Koosolek otsustas:  

1.1.Valida üldkoosoleku juhatajaks Riin Kooli-Kõnnussaar.   

1.2 Valida üldkoosoleku protokollijaks Janar Tüür.   

 

Hääletustulemused: mõlemad otsused võeti vastu ühehäälselt.  

2. Päevakorra kinnitamine  

Riin Kooli-Kõnnusaar tegi ettepaneku kinnitada 5 päevakorrapunkti:  

1. ENSRTÜ 2018. aasta tegevusaruande tutvustus  

2. ENSRTÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine  

3. ENSRTÜ terviseküsitluse tutvustus 

4. 2019. aasta üritused 

5. Vaba arutelu  

 

 

Koosolek otsustas:  

Kinnitada üldkoosoleku päevakorra viis punkti.  

 

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt  

  

3. ENSRTÜ 2018. aasta tegevusaruande tutvustus  

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2018.a. tegevusaruandest:   

 

2018. aastal liitus ühinguga 11 uut liiget. 31.12.2018 seisuga oli ühingus 26 

liiget. 

  

Aruandeperioodil korraldas ENSRTÜ kolm üritust:   

21. jaanuaril 2018 tollerite talvematk Meremõisa puhkealal. Üritusest võttis osa 

14 tolleriomanikku koos  pereliikmetega. 

12. mail 2018 ENSRTÜ kevadpäev ühingu liikmetele. Toimus loeng koerte 

võimlemisest, mille viis läbi Mari Valgma koertekoolist Kratt. 

26. augustil 2019 tollerite suvepäev Jussi matkarajal. Üritusest võttis osa 7 

tolleriomanikku koos pereliikmetega ning lisaks mõned huvilised, kes olid tulnud 

tõuga tutvuma.  

 

 



Aruandeperioodil korraldas ENSRTÜ kaks koolitust:   

11. augustil 2018 koolitus teemal: Miks minu koer niimoodi käitub? Koolitusel 

räägiti tolleri käitumisest ja vahetati kogemusi. Koolituspäevast osavõtt oli väga 

tagasihoidlik. 

17. novembril 2018 koolitus teemal: Karvahooldus, trimmimine ja talvine 

käpahooldus. Koolitusest võttis osa 16 inimest. 

Kõik koolitused ja üritused jäid plussi, mistõttu ühingu majanduslikku olukorda 

võib lugeda heaks. Ühingu 2018.a. majandustegevust mõjutas täiendavalt ka 

ühingu liikmemaksude laekumine.  

 

4. ENSRTÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine  

 

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2018.a. põhilistest majandusnäitajatest. 

Ühingu majanduslikku olukorda võib pidada heaks. Suuri kulutusi ei ole olnud. 

Tulud põhiliselt liikmemaksudest ja ürituste osalustasudest. 

Liikmemaksud - 344 eurot  

Muud tulud  - 177 eurot  

Kokku – 521 eurot  

Tegevuskulud 321,68 eurot 

Aruandeaasta tulem 208 eurot 

Ühingu arvel 31.12.2018 seisuga 1097,65 eurot 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 2018.a. majandusaasta aruanne 

tulemiga 208 eurot.  

  

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt.  

 

5. ENSRTÜ terviseküsitluse tutvustus 

 

Riin Kooli-Kõnnussaar tutvustas ENSRTÜ terviseküsitlust, mille eesmärk on 

koguda infot Eesti Nova Scotia retriiverite tervisliku seisundi kohta. 

Terviseküsitlus on koostatud Soome samalaadse küsitluse põhjal ja on Soomes 

saavutanud väga hea osaluse tulemuse. Terviseküsitlus on vabatahtlik, ning 

seda võivad täita kõik Nova Scotia retriiverite omanikud, sõltumata sellest, kas 

nad on ühingu liikmed või mitte. Terviseküsitlus avaldatakse ühingu kodulehel 

ning sotsiaalmeedia lehel, ning saadetakse liikmetele ka e-mailiga. 



 

6. 2019. aasta üritused 

 

27. jaanuaril tollerite talvematk Paunküla mägede matkarajal, millest võttis osa 

25 inimest. 

28. märtsil tollerite tervisepäev, millest võttis osa 14 inimest. 

 

2019. aasta koolituste plaani veel ei ole, ühing ootab liikmetelt aktiivsust 

teemade osas ja korraldamisel.  

 

Ühingu juhatuse eesmärgiks on korraldada harivaid koolitusi ja üritusi.  

Ühised matkad on populaarsed, kuid ühingu liikmete ja seeläbi koertearvu 

kasvades on nende puhul oht koerte vahelisteks konfliktideks.  

 

7. Vaba arutelu 

 

Triinu Haller tegi ettepaneku teha jäljekoolitus. Ühingu juhatuses on olnud 

mõtteks liikmetele teha erinevate alade tutvustupäevi (nt pääste, retriivimine 

jne) 

 

  

  

Koosolek lõppes 11:47  

  

  

  

  

 Üldkoosoleku juhataja:         Protokollija:  

 /digiallkirjastatud/          /digiallkirjastatud/  

 Riin Kooli-Kõnnussaar         Janar Tüür  

  

  

  

  

  

   


