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Tänaseks on jäänud alla kuu aja üldkoosolekuni ja seda on ka õhust tunda. Praegu ma ei laskuks 

emotsioonidesse ja räägiks, mis sellel aastal on tehtud ja millega me loodame lõpule jõuda ning mis jääks 

järgmise koosseisu juhatuse kanda. 

Meie juhatuse koosolekud on olnud konstruktiivsed ja asjalikud. Alati on küsimuste ja teemade üle olnud 

vaidlused ja arutelud. Mitte alati ei ole kõik 100% poolt või vastu vaid juletakse ka oma arvamust avaldada ka 

hääletustulemustega.  

Teemad mis sellel aastal kirgi on kütnud on kindlasti Pärnu piirkondliku klubiga seotud kohtuteed.  

Esimeses kohtuasjas nentis kohus, et meil oli õigus ja tasaarveldus ei olnud Pärnu klubi poolt korrektne.  

Teistes asjades on kohtutee pooleli. Alati palub kohus võimaluse leida kompromisslahendust. Me pakkusime 

Pärnu klubile kompromissi, et võtame nende poolt pakutavad summa (pakkusid nad peaaegu põhinõude 

ulatuses)  ja nemad viivad järgnevad 3 aastat läbi rahvuslikke  näituseid, kahjuks ei nõustutud nad sellise 

pakkumisega. Selle tulemusena jätkub aga kohtutee.  

Teiseks kirgi üleskütvaks teemaks on EKL-i kahe liikme omavaheline kohtutee, kus üks osapool üritab  

vormida oma lauseid juhatuse otsusteks. Juhatus on neid teemasid käsitlenud, andnud lühikesi ja 

ammendavad vastuseid vastavalt EKLi ja FCI eeskirjadele. Kommertstegevuse kohta saab ehk vastuse lisaks 

Maksuametist ja Eesti Vabariigi seadustest, FCI ja EKLi eeskirjad on juba viidatud.  

Palju on arutatud ka koerte värvuseid mis TT peale kantakse. Juhatuses arutades jõudsime ka kokkuleppele 

et büroo täidab FCI sisekorra eeskirju ja kannab värvused vastavalt.  

Juhatus on tegelenud ka kennelnõustaja küsimusega, see jääb paraku uue koosseisu tööks ka edaspidi. 

Soome malli me otseselt võtta ei saa, aga enda omaga ei ole jõudud päris üksmeelele. Siin mingis staadiumis 

peaks kaasama ka meie EKL-i kasvatajaid heade mõtete juurde saamiseks. 

Pikem saaga on Eesti Hagija FCI tunnustuse saamiseks, sellel suvel saime lisamaterjale ka Venemaa 

kennelliidult ja uue koosseisu inimestel on alust hakata asjaga aktiivsemalt tegutsema, kuna materjali on 

nüüd vast piisavalt. 

Tagasi tulles 2016 majandusaasta miinuse juurde, siis jah see on esimene aasta kus EKL jäi miinusesse, aga 

need asjad mis teile kirjutati lahti seletuskirjas näitavad, et see oligi erakordne ja igal aastal ei tule selliseid 

kulutusi. 

Selle aja jooksul mis on eelmisest üldkoosolekust kuni tänase päevani ei ole juhatus saanud revisjoni 

komisjonilt ühtegi akti, on küsimused, mis on suunatud büroole ja juhatusele. Neile on vastatud, aga hea 

tava oleks siiski enne majandusaasta aruande volinikele saatmist saada revisjoni akt tutvumiseks otse 

juhatusele. Sellele aktile oleme teinud nüüd otse vastuse koostöös bürooga. 

Suuremad ja tähelepanuväärsed sündmused lähiaastatel on 2020 aasta kui Eestis toimub Agility MM, 2019 

Hurtade maastikujooksu EM korraldamiseks Eestis andsime ka nõusoleku. Need on asjad, mida EKL peakski 



proovima ka toetada – kõik ei ole pelgalt näitused, on ka muid alasid mis väärivad laiemat tutvustust ja 

kajastust. Sedasi saab ka märksa paremini pildile ka pisike FCI liikmesriik Eesti ☺ 

Muidugi lähim üritus on FCI-ga seoses Eestis, kus septembris tuleb FCI juhatus oma koosolekut Tallinnasse 

pidama. Sellega on jooksvalt tegeletud ja kallid külalised meeldivalt ka vastu võetud. 
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