
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

Koht: Saekoja 36a, Tartu 

Aeg: 28.01.2017, algus kell 13.10, lõpp kell 14.30 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

Osalejad: 22 liiget (16 kohal ja 7 volitustega) ja 7 külalist. Volitused (LISA 1-7) ja koosolekul 

osalejate nimekiri (LISA 8) on lisatud protokollile. 

A. Administratiivsed küsimused 

Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Liina Vaher, protokollijaks Piret Mölter ja 

häältelugejaks Tiia Pihlik. 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

Liina Vaher tänab kohaletulijaid ning jätkab päevakorra järgmise punktiga. 

2. EKL RKK eelmise tegevusperioodi (2016 a) aruande kinnitamine ja hinnangu 

andmine 

(kell 13.19 saabus Inna Akimova) 

2016 aastal toimus kaks korralist üldkoosolekut (24.01.2016 ja 18.09.2016), eestseisuse 

koosolekuid toimus 6 korral, liikmeid on 53, toimus kaks põhikoolitust (13/19.03.2016 

Tallinnas, koolitajaks Hedi Kumm, osales 18 inimest, lõputesti sooritas 16 inimest ja 12-

13.03.2016 Tartus, koolitajaks Piret Mölter, osales 15 inimest, lõputesti sooritas 14 inimest), 

atesteerumiseksami sooritas 8 inimest, infopäevad toimusid 24.01.2016 ja 18.09.2016 

Tallinnas. 

Ettepanek: kinnitada 2016 aasta aruanne ja anda tegevusperioodile hinnang „rahuldav“. 

Otsus: Kõik olid ühehäälselt ettepaneku poolt (21 häält) 

3. EKL RKK 2017. aasta tegevusplaani ja eelarve tutvustamine 

Tegevusplaan: üldkoosolekute korraldamine; vähemalt kahe põhikoolituse korraldamine; 

vähemalt kahe infopäeva korraldamine; atesteerimiste läbiviimine vastavalt vajadusele; 

ringisekretäride rinnasiltide tellimine. 

Ettepanek: rinnasiltide tellimisel panna EKL kodulehele ja EKL RKK Facebooki leheküljele 

üless teade konkreetse kuupäevaga, millal saata Liina Vaherile pilt töötõendi tellimiseks; 

rinnasiltidelt kaotada ära EKL büroo aadress, jätta ainult weebilehe aadress 

www.kennelliit.ee. 

(kell 13.27 saabus Kersti Paju) 



Ettepanek: kuna EKL juhatus vähendas meie eelarvet, siis vähendame oma eelarvet 

infopäevade ja üldkoosolekute korraldamiseks ette nähtud summa arvelt. 

Otsus: Kõik olid ühehäälselt tehtud ettepanekute poolt (22 häält). 

4. EKL RKK statuudi muudatusettepanekute kinnitamine 

Vaatasime üle eelmisel üldkoosolekul tehtud muudatusettepanekud. 

Ettepanek: võtta vastu eelmisel üldkoosolekul tehtud muudatusettepanekud ühtse plokina. 

Hääletus: poolt – 20 

  ei hääleta – 2 

Otsus: muudatused vastu võetud. 

Ettepanek: Kristin Keremi ettepanekust lähtuvalt muuta punkti 22 ja eemaldada sõna 

„stažööril“, kuna stažöörid alles õpivad ning ei ole seega veel pädevad märgukirju kirjutama. 

Hääletus: poolt – 10 

  vastu – 5 

  erapooletu – 7 

Otsus: ettepanek vastu võetud. 

(kell 13.56 saabus Janne Orro) 

Ettepanek: muuta p.29 alapunkt f sõna „atesteerunud“ muuta „atesteeritud“. 

Hääletus:  poolt – 7 

  vastu – 4 

  erapooletu – 11 

Otsus: ettepanek vastu võetud. 

Sisse viidud muudatustega statuut on lisatud protokollile (LISA 9). 

5. Muud küsimused 

Ettepanek: järgmine põhikoolitus planeeritud aprillis 2017 Tallinnas. 

Ettepanek: järgmine üldkoosolek 30. september 2017 Tallinnas EKL büroo ruumides. Kui 

sellel kuupäeval toimub EKL üldkoosolek, siis toimub EKL RKK üldkoosolek 1. oktoobril. 

Otsustati: järgmine põhikoolitus toimub aprillis 2017 Tallinnas; järgmine üldkoosolek toimub 

30. september 2017 Tallinnas EKL büroo ruumides. Kui sellel kuupäeval toimub EKL 

üldkoosolek, siis toimub EKL RKK üldkoosolek 1. oktoobril. 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 

 


