
EESTI NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHING  

  

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  

  

  

Toimumisaeg:  12.05.2018 a. kell 15:00- 15:30  

Toimumiskoht: Hallika, Tagametsa küla, Saue vald, Harjumaa 

Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar  

Protokollija: Janar Tüür  

Osalejad: Riin Kooli-Kõnnussaar, Berle Brant, Janar Tüür, Kadi Randoja 

  

PÄEVAKORD  

  

1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Ühingu pangakonto kolimine teise panka 

3. 2018 a. ühingu suvepäeva korraldamine  

4. Juhatuse koosolekute läbiviimise kord 

  

  

  

1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

 

Berle Brant esitas juhatuse esimehe kohale Riin Kooli-Kõnnussaare ja aseesimehe kohale 

Janar Tüüri kandidatuurid. Teised juhatuse liikmed toetasid ettepanekut. 

  

Juhatus otsustas:  

Määrata juhatuse esimeheks Riin Kooli-Kõnnussaar ja aseesimeheks Janar Tüür 

  

 

2. Ühingu pangakonto kolimine teise panka 

 

Ühingu esimees Riin Kooli-Kõnnussaar tõstatas küsimuse, et kuna Danske pank lahkub 

Eesti turult, siis peaksime ühingu pangakonto kolima mõnda teise panka üle. Riin Kooli-

Kõnnussaar ja Janar Tüür kasutavad LHV panka ja kuna nad on LHV tingimuste ja 

teenindusega väga rahul, siis julgesid soovitada ka ühingule LHV panka. 

  

  

Juhatus otsustas:   

 

 Hiljemalt 2018 aasta lõpuks uurida erinevate pankade poolt ühingule pakutavaid tingimusi 

ja kolida ühingu pangakonto üle mõnda teise panka. Danske panga konto seejärel sulgeda. 

  



3. 2018.a. ühingu suvepäeva korraldamine  

  

Toimus arutelu suvepäeva toimumise asjus. Juhatus leidis, et suvepäev võiks kindlasti 

toimuda. Vähendamaks ühingu ürituste Tallinna kesksust võiks suvepäev toimuda 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal asuval Jussi matkarajal. Suvepäeva toimumise aja osas 

peaks korraldama liikmete hulgas küsitluse, et tagada võimalikult suur osalejate arv. 

  

Juhatus otsustas:  

Ühingu suvepäev toimub ka aastal 2018, ürituse täpse aja ja koha paneme paika peale 

liikmete hulgas läbi viidava küsimuse tulemuste analüüsi. 

 

4. Juhatuse koosolekute läbiviimise kord 

 

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et kuna kaks juhatuse liiget elavad Tallinnast 

kaugel, siis juhatuse töö paremaks korraldamiseks võiks jooksvad küsimused lahendada 

elektroonilistes kanalites ja nende kohta koostatakse elektroonilise koosoleku protokoll. 

Näost näkku võiks juhatus kokku saada vähemalt kaks korda aastas. 

 

Juhatus otsustas:  

Juhatus tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas. Jooksvad küsimused lahendatakse 

elektroonilistes kanalites ja nende kohta koostatakse elektroonilise koosoleku protokollid. 

 

  

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.   

   

  

/koosoleku juhataja/            /protokollija/   

Riin Kooli-Kõnnussaar           Janar Tüür   

  

  


