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MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

Koosoleku toimumise aeg: 07.05.2017 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 

04.06.2016 seisuga kuulus MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu (ENSRTÜ) liikmeskonda 16 
liiget. Üldkoosolekul osalesid isiklikult 12 liiget (lisa 1)*.  

 
1. Riin Kooli-Kõnnussaar 
2. Kadi Randoja 
3. Berle Brant 
4. Teet Kõnnussaar 
5. Illimar Anton 
6. Pille Pullonen 

7. Janar Tüür 
8. Katri Aron* 
9. Piret Anton 
10. Ingrid Eha 
11. Ülo Peil 
12. Katrin Kask 

 
 

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

1. Rita Raju 
2. Natalja Baidina 

 
Kadi Randoja esindas volikirja alusel 1 liiget ja Riin Kooli-Kõnnussaar esindas volikirja alusel 1 liiget.  
Seega oli kokku isiklikult või volikirja alusel esindatud 14 liiget. Kohal oli liikmete valdav enamus 
(87,5%) 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. 2016.aasta tegevusaruanne 
3. 2016.a. majandusaruande kinnitamine 
4. 2017.a. plaanid 
5. Vaba arutelu 
 
 
Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 07.05.2017 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 ning ühingu poolt korraldatavad üritused koguvad üha enam 
populaarsust nii koerte omanike, kui ka tõu huviliste seas. 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.  

ENSTRÜ’l valmis 2017.aasta alguses ühingu logo. Logo disainis disainer Merike Tamm.  Disaineri aitas 
leida ühingu liige Janar Tüür ning Merike Tamm ei küsinud logo disainimise eest tasu. Lisaks 
peamisele logole, on logost olemas erinevad variandid, mida ühing saab kasutada vastavalt 
vajadusele. Kuna need teised variandid sai ühing alles vahetult enne üldkoosolekut, siis pole jõutud 
neid veel liikmetele tutvustada, kuid seda tehakse peale kevadpäeva üritust. 

2. 2016.a. tegevusaruande tutvustus 

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2016.a. tegevustest: 
1. Katsed ja koolitused  

Aruandeperioodil korraldati järgmised koolitused:  
1.1.  29.03.2016 retriiverite tõukatse koolitus/loeng, koolitaja Riin Kooli-Kõnnussaar, 

osales 15 inimest. 
1.2.  19.04.2016 koolitus/loeng „Õnnestunud retriivimise alused“,  koolitaja Riin Kooli-

Kõnnussaar, osales 19 inimest.  

Kõik koolitused täitusid väga kiiresti ja õnnestusid 100%. Finantsiliselt jäid koolitused kasumisse. 

2. Muud üritused: 

2.1.  04.06.2016 ENSRTÜ liikmete kevadpäevad Hallikal. Üritusel osales 27 inimest, kellest 
7 olid alla 15.aastased lapsed ja koerad.  

 

3. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2016.a. majandusaasta aruandest ja põhilistest majandus-
näitajatest. 

 Tulud:  479 eurot 
 Kulud:  338 eurot  
 Põhitegevuse tulem:  141 eurot  
 Bilansimaht:  687 eurot 

 
Ühingu majanduslikku olukorda võib lugeda heaks, sest koolitused jäid kasumisse ja liikmemaksud 
laekusid 100%’liselt. 



3 
 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 2016.a. majandusaasta aruanne tulemiga 141 eurot ja 
bilansimahuga 687 eurot. 
 
Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 
4. 2017. aasta plaanid  
 
Toimuvad traditsioonilised kevadpäevad, kuhu on kutsutud ka tõuhuvilised. Kevadpäevade raames 
on kavandatud mitteametlik koerte näitus ja loeng tolleri ehitusest, iseloomust ning koolitamisest. 
Kohtunikuks ja loengu pidajaks on kutsutud Riika Leppinen Soomest. 

Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas liikmeid, et Facebooki luuakse ühingu liikmetele suletud suhtlusgrupp, 
mille kaudu on võimalik operatiivselt infot vahetada. 

Riin Kooli-Kõnnussaar kutsus üles liikmeid olema aktiivsemad ja üritusi organiseerima. Plaanis on 
korraldada ka suvepäevad, aga aeg ja koht on veel otsustamisel – kõik liikmed saavad selles osas 
aidata ja omad ettepanekud teha. 

Üldkoosolek otsustas:  2017.aasta plaanid heaks kiita 

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

*Katri Aron saabus 11.19 

5. Vaba arutelu 

Üldkoosolek otsustas:  vaba arutelu jätkataks kevadpäevade raames 

Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

Koosolek lõppes 11:25 

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

  


