
EKL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 02/2012 
Tallinn, 24.01.2012 
 
Juhatas: Kristin Kerem 
Protokollis: Helle Kärdi 
 
Osalesid: Rein Kikerpill, Piret Rosumovski, Helen Tonkson-Koit, Maire Tõnurist (Skype), Kristin 
Kerem, Helle Kärdi 
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1. EKL büroo koristamisest  
Toimus arutelu büroo koristamise koristajaga sõlmitud lepingu teemal. 
Ettepanek: seoses bürootöö ümberkorraldamisega lõpetada EKL büroo koristajaga tööleping.  
Hääletamine:  
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati 
1.1. Lõpetada tööleping EKL büroo koristajaga seoses bürootöö ümberkorraldustega.  
 
 
2. Usaldusarstide küsimus 
Leppisime kokku, et teeme uue konkursi, kuna eelmine konkurss on aegunud. Kahjuks ei ole Ranno 
seoses isiklike põhjustega jõudnud selle teemaga tegeleda. EKL juhatusel on aretustoimkond ja EKL 
Volinike kogul Teadusnõukogu. Tegelikult võiksid need olla koos tegutsevad allüksused, millega 
saaksid koostööd teha nii juhatus kui volinike kogu. Teeme selle ettepaneku Volinike kogule.  
Ettepanek: arutada EKL volinike kogu koosolekul juhatuse aretustoimkonna ja volinike kogu 
teadusnõukogu kokku viimise võimalusi.  
Hääletamine: 
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: arutada EKL volinike kogu koosolekul juhatuse aretustoimkonna ja volinike kogu 
teadusnõukogu kokku viimise võimalusi 
 
3. arutelu büroo töö korraldamisest 
Toimus arutelu büroo tööst ja selle efektiivsemast korraldamisest. Infoks: Jaak on haiguslehelt tagasi 
ja ootame tema kahe nädala analüüsi oma töö kohta, mille teised büroo töötajad on esitanud.  
 
4. Audiitor 
Toimus arutelu audiitor teenuse vajalikkusest. Arutelu raamatupidamisprogrammi üle (Spiraal vs 
HasaRaama) – ootame audiitori soovitusi.  
Ettepanek tellida audiitor EKL raamatupidamise auditeerimiseks advokaadibüroost: Laus ja Partnerid.  
Hääletamine:   
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: tellida audiitor EKL raamatupidamise auditeerimiseks advokaadibüroost: Laus ja Partnerid 
 



5. Tallinna Võitja 2012 ja teised 2012 näitused  
Hetkel on sõlmitud üldleping Saku Suurhalli kasutamiseks, lisalepinguid sõlmitud ei ole, samuti 
toimkonna lepinguid (va. Marko ja Siret). Sponsorlepingu Hillsiga  ja staadioni kasutamise lepingu 
Kaleviga sõlmis Kristin. Kalevi staadion on andnud meile lisaks nõusoleku kasutada Võitja näituse 
raames kunstmuruväljakut, et korraldada seal agility võistlus.  
 
6. ajakiri KOER 
Kristin on küsinud hinnapakkumised mitmetelt trükikodadelt ja hetkel on Folger kõige soodsam. 
Ettepanek: ajakirja sisu osa korraldada eraldi nõupidamine.  
Hääletamine:   
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: ajakirja sisu osa korraldada eraldi nõupidamine. 
 
7. Pangad ja üleöö deposiidid  
Hetkel meil üleöö deposiite ei ole, sest rahad on jagatud erinevate pankate vahel laiali ja  ühelgi arvel 
ei ole piisavalt, et üleöö deposiite saaks kasutada. Seega peaksime arvetel olevaid rahasid koondama 
ja kasutama seda lisateenimise võimalust.  
Ettepanek: koondada erinevate pankade kontodel olevaid rahasid ja kasutada üleöö deposiiti.  
Hääletamine:   
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: koondada erinevate pankade kontodel olevaid rahasid ja kasutada üleöö deposiiti. 
 
8. Juhatuse liikmete töötasud  
Juhatus teeb ettepaneku maksta Jõulushow toimkonna kolmele liikmele: Kristin, Merike ja Helle 
100€/neto/inimene. Samamoodi teeb juhatus volinike kogule ettepaneku valida inimene kes valmistab 
ette juhatuse liikme lepingud, kes need juhatusega sõlmib ning määrata juhatuse liikme tasuks 
100€/kuus inimese kohta.  
Ettepanek: Maksta Jõulushow toimkonna liikmetele (Kristin, Merike ja Helle) 100€/neto inimese kohta. 
Viia volinike kokku ettepanek valida esindaja, kes valmistab ette juhatuseliikme lepingud ja juhatuse 
liikme tasuks määrata 100€/kuus inimese kohta.  
Hääletamine:   
Poolt – 6  
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: Maksta Jõulushow toimkonna liikmetele (Kristin, Merike ja Helle) 100€/neto inimese kohta. 
Viia volinike kokku ettepanek valida esindaja, kes valmistab ette juhatuseliikme lepingud ja juhatuse 
liikme tasuks määrata 100€/kuus inimese kohta. 
 
 
 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas:     Protokollis: 
Kristin Kerem     Helle Kärdi 


