EKL PKKK eestseisuse koosoleku protokoll
12.10.2017
Algus kell 19.10, lõpp kell 20.50. Koosolek viidi läbi Skype’i vahendusel.
Koosolekut juhatas: Ülle Aaslav-Kaasik
Protokollis: Elo Malmberg
Koosolekust võttis osa lisaks koosoleku juhatajale ning protokollijale eestseisuse liikmed Ulvi
Lukk, Marit Kuus ja Helle Kaljula. Esimese kolme päevakorrapunkti arutelul osales külalisena
Viljar Krohv.
Päevakord:
1. Viljar Krohvi vastuvõtmine PKKK liikmeks.
2. EKL esindaja valimine FCI kelgukoerte komisjoni.
3.FCI kelgukoerte komisjoni järgmise suve Eesti istungi eelarve.
4. PKKK üldkoosoleku kokku kutsumine.
5. Jooksvad küsimused.
1. Senine Eesti esindaja FCI kelgukoerte komisjonis Viljar Krohv soovis astuda PKKK liikmeks.
Eestseisus rahuldas tema taotluse ühehäälselt.
2. Kuna FCI kelgukoerte komisjonis Eestis esindanud Viljar Krohvi ametiaeg sai läbi, pidi PKKK
esitama EKL-le uue esindaja. Viljar Krohv soovis esindajana jätkata. Esindajaks soovis saada ka
PKKK eestseisuse esimees Ülle Aaslav-Kaasik. Viljar Krohv rääkis eestseisusele FCI komisjoni
tööst ja vabandas, et tema senine suhtlus PKKK-ga on jäänud tagasihoidlikuks. Krohv arvas, et
tema senine töökogemus tuleks komisjonis jätkamisel kasuks.
Kuna Ülle Aaslav-Kaasik kandideeris ise uueks esindajaks, siis ta esindaja hääletamisel ei osalenud.
Kõik neli hääletamisel osalenud PKKK eestseisuse liiget soovisid Eesti uue esindajana FCI
kelgukoerte komisjonis näha Aaslav-Kaasikut. Seega esitab PKKK eestseisus EKL-le uueks
esindajaks FCI kelgukoerte komisjoni Ülle Aaslav-Kaasiku.
3. Viljar Krohv on teinud FCI kelgukoerte komisjonile ettepaneku, et järgmine kokkusaamine
toimuks tuleval suvel Eestis. Täpne toimumisaeg on veel lahtine, olles ilmselt kas üks juuni või
juuli nädalavahetus. Krohv on kokku pannud Eesti istungi eelarve, millega eestseisus on tutvunud ja
selle põhimõtteliselt heaks kiitnud. FCI komisjoni Eesti istungi eelarve lülitatakse PKKK 2018.
aasta eelarvesse.
Viljar Krohv lahkus vestlusest.
4. Eestseisus otsustas kokku kutsuda PKKK üldkoosoleku 29.oktoobril Keila Terviserajal.
Päevakorras üksuse 2018. aasta eelarve kinnitamine.
5. Eestseisus arutas ka kohtunike koolitamise võimalusi ja selleks rahaliste vahendite leidmist. Kas
oleks mõttekam kutsuda koolitaja siia või võiks soovijad esialgu ise Soome koolitusele sõita?
Võrreldi Soome ja Rootsi katsete hindamise süsteeme ja leiti üldjoontes, et kuigi seni oleme võtnud
eeskuju peamiselt Soomest, on Rootsis asjad lihtsamalt korraldatud ning tuleks tulevikus rohkem ka
sinnapoole vaadata eeskuju võtmiseks.
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