
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

 

Koht: Tallinn, Paadi 5 (hotell Euroopa Põhja-Euroopa saal) 

Aeg: 02.11.2014;  algus  kell 12.10, lõpp 13.30. 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

 

Osalejad: Osales 19 EKL RKK liiget (14 kohal ja 5 volitust), ning 2 külalist. Osalejate 

nimekirjad koos volitustega lisatud protokollile (LISA 1-7).  

 

Päevakord:  

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt. 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning tegevusele 

hinnangu andmine. 

3. EKL RKK 2015.aasta tegevusplaani koostamine. 

4. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide kord) kinnitamine 

5. Muud küsimused 

 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Liina Vaher selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

 

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning 

tegevusele hinnangu andmine 

Liina Vaher annab ülevaate 2013 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 46 liiget 

(seisuga 31.12.2013). Toimus üldkoosolek (21.09.2013), 8 eestseisuse koosolekut, 3 

põhikoolitus (osales kokku 41 inimest), atesteerimisi toimus 11 (13 inimest).  

Ülevaade anti ka 2014 a seni toimunud tegevustest: EKL RKKl on 43 liiget, erakorraline 

üldkoosolek toimus 27.04.2014, eestseisuse koosolekuid on senini toimunud 12, 

ringikorraldajate põhikoolitusi 1 (selle läbis 4 inimest), atesteerimisi 7 (kokku 9 inimest). 

 

Otsustati: Tegevusaruanne kinnitati ning RKK eestseisuse tegevust hinnati rahuldavaks.  

 

3. EKL RKK 2015.aasta tegevusplaani koostamine 

Ettepanek: Korraldada 2015 aastal vähemalt 2 ringikorraldajate põhikoolitust, vähemalt 2 

infopäeva, 1 üldkoosolek ning vajalikul arvul (vastavalt vajadusele) atesteerimisi. 

Ettepanek: Kontakteeruda EKL kodulehe arendajaga ja arutada tegevusplaani EKL RKK 

kodulehe kolimiseks EKL andmebaasi. 

Ettepanek: Uurida Google doc-si kasutamist näitusetoimkonna aruannete esitamisel. 

Vajadusel teha koolitus infopäeval, mis näitaks, kuidas google doc-i kasutamine 

hõlbustaks näitusetoimkonna aruannete esitamist. 

 

Otsustati: Ühehäälselt kõik ettepanekud heaks kiita. 

 

4. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide kord) kinnitamine 



Ettepanek: Antud dokumenti käesolevas vormis mitte vastu võtta.  

Ettepanek: Märtsi lõpus uus sanktsioonide määramise korra projekt kodulehele üless 

panna ja kõigile liikmetele e-maili teel laiali saata. 

Ettepanek: Korraldada mais infopäev, mille raames saaks arutada ka sanktsioonide 

määramise projekti. 

 

Otsustati: Ühehäälselt kõik ettepanekud heaks kiita. 

 

7. Muud küsimused 

Ettepanek: Üldkoosolek toimuks 20 september 2015 EKL büroo ruumides (Tuisu 2A). 

 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepanekute poolt. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 


