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MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 
Koosoleku toimumise aeg: 04.06.2016 algusega kell 12:00. 
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 
04.06.2016 seisuga kuulus MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu (ENSRTÜ) liikmeskonda 12 liiget. Üldkoosolekul osalesid isiklikult 11 liiget (lisa 1)*.   1. Riin Kooli-Kõnnussaar 2. Kadi Randoja 3. Berle Brant 4. Teet Kõnnussaar 5. Illimar Anton 6. Natalja Baidina 

7. Janar Tüür 8. Katri Aron 9. Piret Anton 10. Andero Oras 11. Triin Vinogradov 
  Volikirja alusel oli esindatud 1 liige (lisa 2): 1. Ülo Peil  Berle Brant esindas volikirja alusel 1 liiget.  Seega oli isiklikult või volikirja alusel esindatud 12 liiget. Osavõtt oli 100%’line ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.  Üldkoosolek otsustas: valida üldkoosoleku juhatajaks Riin Kooli-Kõnnussaar ja protokollijaks Piret Anton.  Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt.    B. ENSRTÜ 04.06.2016 korralise üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine.  PÄEVAKORD 1. Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 2. 2015.a. majandusaruande kinnitamine 3. Praeguse juhatuse tagasi kutsumine ja uue juhatuse valimine 4. 2016.a. plaanid 5. Vaba arutelu   Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 04.06.2016 korralise üldkoosoleku päevakord.  Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
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1. Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas kohalolijaid, et ühingul läheb hästi. Rahaliselt majandatakse ennast ära , liikmeid on juurde tulnud ja ühingu poolt korraldatavad üritused koguvad üha enam populaarsust nii tolleri omanike, kui ka tõu huviliste seas. Ühing täidab oma seatud eesmärki: võimaldada kodulehe kaudu inimestele eesti keelset infot Nova Scotia retriiveri tõu kohta ja andes üritustel osalemise võimalusi ka tõust huvitatule, harida potentsiaalseid Nova Scotia retriiveri kutsika omanikke.  
Samas väljendas Riin Kooli-Kõnnussar muret, et kui ühingul läheb hästi, siis Nova Scotia retriiveril, kui tõul, ei lähe Eestis nii hästi.  
1. Eesti Nova Scotia retriiverite populatsioon  04.06.2016 seisuga on Eesti Kennelliidus registreeritud 77 (tegelikult küll 78 Nova Scotia retriiverit). 78-st registreeritud koerast vaid 8 on sisse toodud, 8 on sündinud Cloudburst kennelist ja 62 Irwlend kennelist.   Eesti Nova Scotia retriiverite populatsioon on kasvanud suureks, kuid samas jäänud väga ühekülgseks. Kõik Irwlend kennelist sündinud koerad on omavahel väga tihedates sugulussuhetes: õed-vennad, poolõed-poolvennad. Tõu aretamise seisukohast on väike geenibaas ohtlik.   2. Eestis on aretuses kasutatud: 2.1. emased koerad 

Koera nimi Pesakondade arv Järglasi 
NIITYLEHDON KRISSE 4 17 
IRWLEND AMELIA 5 24 
IRWLEND BALTIC DIAMOND 3 21 
NITRIC JUMPSTART MY HEART 1 8 

2.2. isased koerad  
Koera nimi Pesakondade arv Järglasi 
DECOYMANS PIPER DEEP SECRET 1 5 
DANBURY KIDS LORD OF THE RINGS 1 6 
VELICO VIRGO VESTALIS 4 25 
HEMULIARIS FERNANDO 1 3 
GREZAGORD'S ÄKSÖNMÄN 1 1 
ABADDON AURUM ALEXANDRIA 4 22 
LAUVSTUAS INDIAN PEPPER 1 8 

3. Terviseuuringud  Terviseuuringuid (silma ja düsplaasia) on tehtud väga vähestele koertele. Puudub ülevaade Eestis elavate ja Eestis sündinud Nova Scotia retriiverite tervisliku seisu kohta.  
4. Jahikoer Arvestama peaks ka, et Nova Scotia retriiver on jahikoer. Eestis on retriiverite tõukatsed teinud vaid 3 tollerit ning jahil kasutatakse vaid ühte tollerit. Ühing on korraldanud retriiverite tõu- ja tasemekatse koolitusi, aga tollereid nendel paraku osalenud pole. Ühing pakub vähemasti kevadpäevadel koertele võimalust tutvuda jahisaagiga ja tõuomaste katsete elementidega. Paljud omanikud on asjast 
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huvitatud, kuid paraku puudub väga madalate jahiinstinktide tõttu koeral huvi. Jahialast tutvustust (saagiga tutvumine) peaks tegema kasvataja kutsikatele juba enne loovutust, sest tegemist on tõuga, keda on hilisemas vanuses väga raske saada saagist huvituma. 
*Päevakorrapunkti ajal liitusid üldkoosolekuga ka Andero Oras ja Triin Vinogradov.   
2. 2015.a. tegevusaruande tutvustus 
Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2015.a. tegevustest: 1. Katsed ja koolitused  

Aruandeperioodil korraldati järgmised katsed ja katsete koolitused:  
2.1.  veebruar – aprill 2015 retriiverite tõukatse koolitus, Hallika, Harjumaa, koolitaja Riin 

Kooli-Kõnnussaar, osales 14 inimest koeraga ja 2 kuulajat. 
2.2.  4.-5.aprill 2015 retriiverite tasemekatse koolitus, Hallika, Harjumaa, koolitaja Mika 

Leppinen (Soome), osales 8 inimest koeraga ja 1 kuulaja.  
2.3.  16.-17. mai 2015 koostöös ERTÜ-ga retriiverite tõu- ja tasemekatse, Järveotsa järv, 

Ellamaa, harjumaa, kohtunik Petri Tuominen (Soome), tõukatsel osales 13 ja 
tasemekatsel 10 koera.   

Koolituste kohta võib öelda, et nendega läks väga hästi, kõik koolitused täitusid väga kiiresti ja 100%. Seoses koolitustega osteti ühingule 4 dummyt.  
2. Muud üritused 
 2.1.  03.01.2015 ENSRTÜ liikmete talvepiknik Hallikal. Osales 7 liiget. 

2.2. 10.05.2015 ENSRTÜ kevadpäev Hallikal. Üritusel osales 21 inimest ja 11 koera. 
2.3. 20.08.2015 ENSRTÜ suvepäev Tagadi koerte seikluspargis. Üritusel osales 20 inimest 

ja 11 koera.  
2. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2015.a. majandusaasta aruandest ja põhilistest majandus-näitajatest. 

 Tulud:  1118,42 eurot 
 Kulud:  674,89 eurot  
 Tulem:  443,53 eurot  
 Bilansimaht:  545,81 eurot 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 2015.a. majandusaasta aruanne tulemiga 443,53 eurot ja bilansimahuga 545,81 eurot.  Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
3. Praeguse juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine. 
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ENSRTÜ põhikirja punkti 5.2. kohaselt on juhatus 3 - 5-liikmeline ning valitakse 2 aastaks. Seoses juhatuse liikmete volituste tähtaja korralise lõppemisega oli vajalik kutsuda senised juhatuse liikmed tagasi ning valida uus juhatus.  
Üldkoosolek otsustas: kutsuda ENSRTÜ juhatusest tagasi Riin Kooli-Kõnnussaar, Berle Brant ja Illimar Anton.  
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
Vastavalt üldkoosoleku kutsele olid kõik liikmed kutsutud kandideerima ja esitama kandidaate ENSRTÜ juhatusse.  Piret Anton tegi ettepaneku muuta ühingu põhikirja, et valitud liikmete juhatuses olemise aeg oleks piiratud 2 valimistsükliga. Antud protseduur võimaldaks kehtiva juhatuse liikmetel ennast taandada juhatusest ja sunniks teisi liikmeid panustama ühingu tegevjuhtimisse. 
Enne üldkoosolekut ning üldkoosoleku ajal seati juhatuse liikme kandidaatidena üles järgmised liikmed:  
1. Riin Kooli-Kõnnussaar 2. Berle Brant  3. Kadi Randoja  
Kõik üldkoosolekul osalevad kandidaadid kinnitasid nõusolekut kohapeal. Hääletus otsustati teha avalik.  
Üldkoosolek otsustas: valida ENSRTÜ juhatus liikmeteks Riin Kooli-Kõnnussaar, Berle Brant ja Kadi Randoja. 
Hääletustulemused:  1. Riin Kooli-Kõnnussaar - 12 häält  2. Berle Brant - 12 häält  3. Kadi Randoja - 12 häält  4. 2016. aasta plaanid  Seoses kell 13:00 algava tollerite kevadpäevaga sai koosoleku aeg läbi ja  seetõttu otsustati 2016. aasta tegevuste arutelu üldkoosoleku raames ära jätta ning arutada seda teemat kevadpäeval.  
Üldkoosolek otsustas: arutada 2016 aasta plaane edasi kevadpäeva raames.  Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
Koosolek lõppes 13:05 

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


