
EKL PKKK eestseisuse koosoleku protokoll 

03.10.2017 
Algus kell 19.10, lõpp kell 20.40. Koosolek viidi läbi Skype’i vahendusel. 
Koosolekut juhatas: Ülle Aaslav-Kaasik 
Protokollis: Helle Kaljula 
Koosolekust võttis osa lisaks koosoleku juhatajale ning protokollijale eestseisuse liikmed               
Ulvi Lukk, Marit Kuus ja Elo Malmberg. 
 
Päevakord: 
 

1. Allüksuse 2018 aasta eelarve 
2. EKL esindaja FCI kelgukoerte komisjonis  
3. Allüksuse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord 
4. Võistluskatsete eeskirja projekti arutelu 
5. Järgmine eestseisuse koosolek ja päevakord 

 
 

 
 
 1. Allüksuse 2018 aasta eelarve 
Toimus järgmise aasta eelarve arutelu. Ülle edastas eelmisel nädalal Viljar Krohvilt saadud 
info, et Viljar on EKL juhatuse koosseisus Soome Kennelliidu külastamisel vestelnud katse 
kohtunike koolituse teemal. Konkreetseid otsuseid või kokkuleppeid  sellel teemal pole. 
Lisaks edastas ta Viljarilt saadud info,  et seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga on 
kavatsus korraldada järgmine FCI kelgukoerte komisjoni koosolek 2018. aastal Eestis. 
Koosoleku korraldamise kavatsus tuli üllatusena, sest Viljar pole seda mõtet eelnevalt 
allüksusele tutvustanud ega koos läbi arutanud.  Ka tõdeti, et Viljar ei ole jaganud eelinfot FCI 
kelgukoerte komisjoni koosolekute kohta, et oleks olnud võimalik ühiselt ettevalmistada 
seisukohad. Samuti pole ta koosolekute järel andnud ülevaadet seal arutletu kohta. 
 
Otsustati: Jääda senise plaani ja kokkulepete juurde, et esimeste kohtunike väljaõppeks 
kutsutakse koolitajaks kohtunik Soomest, nii nagu on eelarvesse planeeritud ka eelnevatel 
aastatel.  Eelarve arutelu jätta pooleli ja järgmisele koosolekule kutsuda  Viljar, et ta räägiks 
lähemalt oma kavatsusest korralda FCI kelgukoerte koosolek 2018. aastal Eests ja kuidas see 
mõjutab eelarvet. 
 
2. EKL esindaja FCI kelgukoerte komisjonis  
Käesoleval perioodil on EKL esindajaks FCI kelgukoerte komisjonis Viljar. Ta valiti allüksuse 
poolt FCI kelgukoerte komisjoni esindajaks 2015. aastal. Ühiselt vaadati uuesti üle eestseisuse 
koosoleku protokoll 19.05.2015, kus on kirjas järgmine:  

„ Viljar Krohviga arutati koostöövõimalusi, kuidas PKKK saaks infot FCI kelgukoerte 
komisjoni töö kohta ja kuidas saaks kujundada laiapõhjalisemat vaadet küsimustes, mida FCI 
kelgukoerte komisjon arutab. Jõuti ühisele seisukohale, et enne komisjoni koosolekule 
sõitmist arutatakse ühiselt läbi komisjonis arutatavad küsimused ning valmistatakse ette 
ühised seisukohad. Samuti saab esindaja edastada komisjonile küsimused, mis arutelu käigus 
tekivad. Pärast koosoleku toimumist annab esindaja operatiivselt ülevaate komisjoni töö 
kohta.“ 

Koosolekul osalejad väljendasid rahulolematust puuduliku infovahetuse ning olematu koostöö 
üle. Üllele tehti ettepanek olla esindajaks EKL-i FCI kelgukoerte komisjonis ja ta kinnitas, et 



on valmis esindaja kohustusi täitma. 

Otsustati: Järgmisele koosolekule kutsutakse osalema Viljar ning seejärel otsustatakse FCI 
kelgukoerte komisjoni esindaja. 

 

3. Allüksuse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord 
 
Otsustati: Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord lepitakse kokku, kui eelarve 
valmis. 
 
4. Võistluskatsete eeskirja projekti arutelu 
 
Arutleti selle üle, mida on veel vaja võistluskatse eeskirja projekti lisada.  
 
5. Järgmine eestseisuse koosolek ja päevakord 
 
Otsustati: Eestseisuse koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku meili teel, võimalikud 
kuupäevad: 6.10, 9.10. või 12.10.2017. algusega kell 19.00 Skype’ vahendusel. 
 
 
 
 
 

 
 

Juhataja: 
              Protokollija: 
 
/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

Ülle Aaslav-Kaasik                                                          Helle Kaljula 
 


