
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

 

Koht: Lavendel SPA hotell (Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi) 

Aeg: 24.01.2016;  algus  kell 11.15, lõpp kell 13.10. 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

 

Osalejad: Osales 18 EKL RKK liiget (14 kohal ja 4 volitust). Osalejate nimekiri koos 

volitustega lisatud protokollile (LISA 1-5).  

 

Päevakord: 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi (2015 a) aruande arutamine ja kinnitamine ning 

tegevusele hinnangu andmine. 

3. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide määramise kord) arutelu  

4. Muud küsimused 

 

Administratiivsed küsimused 

EKL RKK 24.01.2016 üldkoosoleku juhataja on Liina Vaher, protokollija Piret Mölter ja 

häältelugeja Tiia Pihlik.  

 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Liina Vaher selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

 

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

 

Kell 11.26 saabus Hedi Kumm. 

 

2. EKL RKK tegevusperioodi (2015) aruande arutamine ja kinnitamine ning 

tegevusele hinnangu andmine 

Liina Vaher annab ülevaate 2015 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 46 liiget 

(seisuga 22.01.2016). Toimus korraline üldkoosolek ja infopäev (20.09.2015), toimunud 

on 12 eestseisuse koosolekut, 3 põhikoolitust (7-8.02.2015 Tallinnas, koolitajaks Hedi 

Kumm, osales 22 inimest; 11-13.02.2015 Tartus, koolitajaks Piret Mölter, osales 4 

inimest; 14-15.11.2015 Pärnus, koolitajaks Helle Kärdi-Paabo, osales 21 inimest), 

atesteerimisi toimus 3 korral (läbinud edukalt 2 inimest), infopäev toimus 20.09.2015 

Tallinnas. 

Ettepanek: võtta tegevusperioodi aruanne teadmiseks ja hinnata EKL RKK eestseisuse 

tegevus rahuldavaks. 

Hääletamine: kõik olid poolt (14 kohapeal + 3 volitust) 

Otsus: tegevusperioodi aruanne võeti teadmiseks ja EKL RKK eestseisuse tegevus 

hinnati ühehäälselt rahuldavaks.  

 

5. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide määramise kord) arutelu 
Ettepanek: kuulutada kehtetuks  ja eemaldada Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate 



statuudi punkt „Kohustuste rikkumisest tulenevad sanktsioonid“ koos alapunktidega nr 

25 ja 26. 

Hääletamine:  poolt - 16 

  vastu - 0 

  erapooletu – 1 

Otsus: kuulutada kehtetuks  ja eemaldada Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate statuudi 

punkt „Kohustuste rikkumisest tulenevad sanktsioonid“ koos alapunktidega nr 25 ja 26. 

 

Päevakorda jätkati statuuti tehtavate muutustega: 

Ettepanek: algatada statuudi punktide nr 6 ja 8 muutmine ning saata 01.08.2016 

muudatustega statuut laiali kõigile EKL RKK liikmetele, ettepanekute laekumise 

kuupäevaks on 01.09.2016. 

 

Kell 11.59 saabus Helle Kärdi-Paabo volitus. 

 

Hääletamine: kõik poolt (14 kohapeal + 4 volitust). 

Otsus: algatada statuudi punktide nr 6 ja 8 muutmine ning saata 01.08.2016 muudatustega 

statuut laiali kõigile EKL RKK liikmetele, ettepanekute laekumise kuupäevaks on 

01.09.2016. 

 

Ettepanek: statuudi punktist nr.10 eemaldada sõna „Aktiivsete“, algatada punkti nr 11 

muutmine ja lisada statuuti alapunkt „Täiendkoolitus“. 

Hääletamine: kõik poolt (14 kohapeal + 4 volitust). 

Otsus: statuudi punktist nr.10 eemaldada sõna „Aktiivsete“, algatada punkti nr 11 

muutmine ja lisada statuuti alapunkt „Täiendkoolitus“. 

 

7. Muud küsimused 

Ettepanek 1: Saata liikmetele laiali „Kuldsed reeglid ringikorraldajale“ ja üheskoos viia 

see dokument vastavusse tänasel päeval kehtivate eeskirjadega. 

Ettepanek 2: Seoses hot.ee keskonna sulgemisega, kontakteeruda EKL büroo juhatajaga 

ja uurida meie kodulehe EKL kodulehele ümberkolimisega seonduvat. 

Ettepanek 3: Korraldada suhtlustreeningu koolitus EKL RKK infopäeva raames. 

Ettepanek 4: Koostada ringikorraldajate maililist. (liisa vesik) 

 

Otsustati: 

a) Tänapäevistada „Kuldsed reeglid ringikorraldajale“ 

b) Kontakteeruda EKL büroo juhatajaga seoses EKL RKK kodulehe 

ümberkolimisega EKL kodulehele. 

c) Uurida võimalusi suhtlustreeningu koolituse läbiviimiseks. 

d) Moodustada ringikorraldajate maililist. Maililistiga hakkab tegelema Liisa Vesik. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 


