
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

Koht: Oru hotell (Narva mnt.120, Tallinn) 

Aeg: 18.09.2016; algus kell 11.10, lõunapaus kell 13.05 – 13.30, lõpp kell 14.00. 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

Osalejad: osales 23 EKL RKK liiget (18 kohal, 5 volitusega) ning üks külaline. Evelyn Eelma saabus 

koosolekule kell 13.00. Katrine Mandriks lahkus koosolekult kell 13.05. Osalejate nimekiri koos 

volitustega lisatud protokollile (LISA 1-6). 

A. Administratiivsed küsimused 

Koosoleku juhatajaks valiti Liina Vaher, protokollijaks Piret Mölter ja häältelugejaks Tiia Pihlik. 

B. EKL RKK 18.09.2016 üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

Ettepanek: Kes on alljärgneva päevakorra poolt?  

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi aruande arutamine 

3. EKL RKK 2017.aasta tegevusplaani koostamine 

4. EKL RKK 2017. aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

5. EKL RKK statuudi arutelu 

6. Muud küsimused 

Hääletamine: poolt – 17 

  vastu – 1 (Piret Rosumovski; põhjendus: sest on eiratud seadusjärgset ettepanekut  

päevakorra täiendamise kohta, mis lähetati eestseisusele 27 august 2016 kell 8.56 

Piret Rosumovski poolt) 

  erapooletu – 4 

Ettepanek: lisada päevakorda Piret Rosumovski poolt ette pandud punkt - "EKL RKK üldkoosoleku, 

kui kõrgeima otsustusõigusega võimukandja, otsuste eiramine EKL RKK eestseisuse poolt (aluseks 

eelmise üldkoosoleku protokolli omavoliline muutmine ja üldkoosolekul vastuvõetud otsuste 

eiramine - kirjalikult koostatud protokoll on eestseisuse poolt omatahtsi muudetud)". 

Hääletamine: poolt – 4 

  erapooletu – 7 

  vastu – 10 

  ei hääleta – 1 (Kalvo Kriisk) 

Otsustati: koosolekut jätkata järgneva päevakorraga 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi aruande arutamine 

3. EKL RKK 2017.aasta tegevusplaani koostamine 

4. EKL RKK 2017. aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

5. EKL RKK statuudi arutelu 

6. Muud küsimused 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 



Liina Vaher selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi aruande arutamine. 

Liina Vaher annab ülevaate 2016 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 50 liiget (seisuga 

18.09.2016). Toimus korraline üldkoosolek (24.01.2016), toimunud on senini 5 eestseisuse 

koosolekut, 2 põhikoolitust (13.03 ja 19.03.2016 (jätk) Tallinnas, koolitajaks Hedi Kumm, osales 18 

inimest, lõputesti sooritas positiivsele tulemusele 16 inimest; 12-13.03.2016 Tartus, koolitajaks Piret 

Mölter, osales 15 inimest, lõputesti sooritas positiivsele tulemusele 13 inimest), atesteerimistesti on 

sooritanud positiivsele tulemusele 6 inimest, infopäev toimus 24.01.2016 Tallinnas. 

Ettepanek: võtta tegevusperioodi aruanne teadmiseks ja hinnata EKL RKK eestseisuse senini 

toimunud tegevus rahuldavaks. 

Otsustati: tegevusperioodi aruanne võeti teadmiseks ja EKL RKK eestseisuse tegevus hinnati 

ühehäälselt rahuldavaks.  

3. EKL RKK 2017 aasta tegevusplaani koostamine. 

Plaanis on korraldada üldkoosolekuid, korraldada vähemakt kaks põhikoolitust, korraldada kaks 

infopäeva, korraldada vastavalt vajadusele atesteerimiseksameid ja tellida rinnasilte.  

Ettepanek: kinnitada 2017 aasta tegevusplaan 

Otsustati: kinnitada 2017 aasta tegevusplaan ühehäälselt. 

4. EKL RKK 2017 aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks. 

Ettepanek: 1) ringikorraldajate rinnasiltide tellimiseks 200 eurot; 

2) infopäevade ja üldkoosolekute korraldamiseks 2500 eurot; 

3) põhikoolituste korraldamiseks 400 eurot; 

planeeritud kogusumma 3100 eurot. 

Selleks, et oleks võimalik EKL RKK üldkoosolekut korraldada EKL büroo ruumides, edaspidi EKL RKK 

üldkoosolekut mittekorraldada kuu kolmandal nädalavahetusel. Ennem rinnasiltide tellimist saata 

ringikorraldajatele laiali teade, et kõigil ringikorraldajatel oleks vajadusel võimalik oma rinnasilti 

uuendada. Täiendkoolituste korraldamiseks (vastavalt vajadusele) eraldatakse raha infopäevade ja 

üldkoosolekute korraldamise summast. 

Otsustati:  ühehäälselt eelarvetaotlus heaks kiita. 

5. EKL RKK statuudi arutelu. 

Toimus elav arutelu erinevate statuudipunktide üle. Statuuditäiendused ning statuut läheb koos 

ettepanekutega hääletamisele järgmisel üldkoosolekul. Protokollile on lisatud statuut koos tehtud 

täiendustega (LISA 7). 

Lõunapaus. 



6. Muud küsimused 

a) Liisa Vesiku poolt loodud maililistis edaspidi edastada ainult ringikorraldajaid puudutavat 

infot. 

b) Piret Rosumovski sõnavõtt eelmise üldkoosoleku protokolli kohta, et protokollis ei ole 

kajastatud kõik vastu võetud otsused.  

c) Tiia Pihlik palus fikseerida fakti, et Piret Rosumovski tunnistas, et oli salvestanud eelmist 

üldkoosolekut teisi osalejaid sellest teavitamata.  

d) Toimus arutelu tahvelarvutite kasutuselevõtu üle. 

e) Järgmiseks üldkoosolek toimub Tartus 28. jaanuaril. 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 


