
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

 

Koht: Tallinn, Tuisu 2A 

Aeg: 21.09.2013;  algus  kell 11.00, lõpp 12.00. 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

 

Osalejad: Osales 12 EKL RKK liiget, ning 1 külaline. Osalejate nimekiri lisatud 

protokollile (LISA 1).  

 

Päevakord:  

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt. 

2. EKL RKK eelmise (2012 aasta) tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine 

ning tegevusele hinnangu andmine. 

3. EKL RKK 2014.aasta tegevusplaani koostamine. 

4. EKL RKK 2014.aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

5. Muud küsimused. 

 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Liina Vaher selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

 

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

 

2. EKL RKK 2012 aasta tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning 

tegevusele hinnangu andmine 

Liina Vaher annab ülevaate 2012 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 37 liiget. 

Toimus üldkoosolek (23.09.2012), 9 eestseisuse koosolekut, 3 põhikoolitust, atesteerimisi 

toimus 12 (16 inimest), toimus 2 infopäeva (23.09.2012 Tallinnas ja 25.11.2012 Tartus).  

Ülevaade anti ka 2013 a seni toimunud tegevustest: EKL RKKl on 46 liiget (20.09.2013 

seisuga), üldkoosolek toimus 21.09.2013, infopäevi on senini toimunud 3 (02.02.2013 

Tallinnas, 24.02.2013 Pärnus ja 21.09.2013 Tallinnas),  eestseisuse koosolekuid on senini 

toimunud 6, ringikorraldajate põhikoolitusi 1 (23-24.02.2013 Pärnus), atesteerimisi 6 

(kokku 8 inimest). 

 

Ettepanek: Kinnitada aruanne ja hinnata tegevus heaks. 

 

Otsustati: Tegevusaruanne kinnitati ning RKK eestseisuse tegevust hinnati heaks.  

 

3. EKL RKK 2014.aasta tegevusplaani koostamine 

Ettepanek: Korraldada 2014 aastal vähemalt 2 ringikorraldajate põhikoolitust, vähemalt 1 

infopäev, 1 üldkoosolek (septembris 2014) ning vajalikul arvul (vastavalt vajadusele) 

atesteerimisi, rinnasiltide tegemine vastavalt vajadusele. 

 

Otsustati: Heaks kiita 2014 aasta tegevusplaan. 

 

 



4. EKL RKK 2014.aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

Ettepanek:    Ringikorraldajate rinnasiltide tellimiseks 150 € 

Infopäevade korraldamiseks 1000 € 

Põhikoolituste korraldamiseks 500 € 

       Kokku: 1650 EUR. 

 

Otsustati: Kinnitada EKL RKK eelarve aastaks 2014. 

 

5. Muud küsimused 

Ettepanek 1:  Teha kevadel erakorraline koosolek, mille eesmärgiks on statuudi 

muutmine. Statuudis tuleks täpsemalt ära määratleda nõuded, millele peavad vastama 

ringikorraldajate majutamistingimused (nt. mitu inimest toas, millised on 

pesemistingimused jmt). Toimuva ürituse raames korraldada ka infopäev. 

Ettepanek 2:  Teavitada Kennelliidu juhatust Pärnu näitusel esinenud probleemidest ja 

soovitada saata Pärnu näitusele 2014 aastal kaks Kennelliidu vaatlejat. 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepanekute poolt. 

 

Otsustati: 

a) Korraldada lisaks 2014 aasta tegevusplaanis olevale üldkoosolekule erakorraline 

üldkoosolek kevadel, mille eesmärgiks on statuudis muudatuste sisse viimine. 

Peale üldkoosolekut viia läbi ringikorraldajatele infopäev. 

b) Teavitada Kennelliidu juhatust Pärnu rahvusvahelistel näitustel (06 ja 07.07.2013) 

esinenud probleemidest ja teha juhatusele ettepanek saata 2014 aastal Pärnu 

rahvusvahelistele näitustele kaks Kennelliidu vaatlejat. 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 


