Head Eesti Kennelliidu liikmed,
04.06.2018 esitas Eesti Kennelliidu juhatuse esimees Kaire Rjadnev-Meristo tagasiastumisavalduse, tuues põhjuseks
koostöö puudumise juhatuse liikmete vahel.
05.06.2018 kutsus EKL volinike koosoleku juhataja, lähtudes 27 volinike koosoleku liikme poolt allkirjastatud taotlusest ja
juhindudes EKL põhikirjapunktist 4.2.10, kokku volinike erakorralise koosoleku 21.06.2018. Koosoleku päevakorras oli juhatuse
tagasikutsumine ning uue EKL juhatuse, s.h. juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine. EKL juhatuse esimees oli enne
tagasiastumist kokku kutsunud EKL juhatuse korralise koosoleku 13.06.2018. Peale juhatuse esimehe tagasiastumist muutis juhatus
väljakuulutatud korralise koosoleku päevakorda, lisades sinna punkti EKL-i erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest 28.06.2018.
Kuivõrd eelnimetatud erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisel rikuti kokkukutsumise korda etteteavitamise tähtaja suhtes,
kogunes juhatus aseesimehe kutsel erakorraliselt uuesti 15.06.2018. Juhatus parandas sellel koosolekul üldkoosoleku
kokkukutsumise kuupäeva ning otsustas erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuda 12.07.2018.
See, et EKL juhatus peale volinike erakorralise koosoleku väljakuulutamist juhatuse väljavahetamiseks omakorda kuulutab
välja üldkoosoleku volinike koosoleku täies koosseisus tagasi kutsumiseks, on selgelt vastuolus heade kommetega ja pahatahtlik
ega ole kooskõlas ka EKL eesmärkidega.
 EKL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjusena on juhatus välja toonud volinike koosoleku liikmete suutmatuse
kinnitada 2017.a. majandusaasta aruannet. Selle kohta on EKL volinike koosoleku juhataja esitanud omapoolse põhjenduse –
piisava põhjalikkusega - mis on avaldatud ka EKL kodulehel 14.06.2018.
 Teiseks on juhatuse poolt välja toodud põhjustes viidatud sellele, et volinike koosolek ei ole suutnud valida toimivat juhatust.
Vastavalt EKL põhikirjale on volinike pädevuses juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine. Juhatuse toimimine ei ole
volinike koosoleku teha. Juhatuse liikme tagasiastumisel on volinike koosoleku kohustus valida tema asemele uus, et juhatuse
koosseis vastaks põhikirjas sätestatule.
 Kolmanda põhjusena on viidatud EKL Noortekogule. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida põhikirja punktile 5.1 ja 5.2, mille
kohaselt volinike koosolek loob ja lõpetab allüksusi, kuid oma tegevuse ees vastutab allüksus EKL juhatuse ees. Allüksusi
kontrollida ja juhendada on juhatuse kohustus.
 Neljanda põhjusena on märgitud, et volinike koosolek ei ole suutnud välja töötada uut põhikirja ja saata seda üldkoosolekule
kinnitamiseks. Põhikirja projekt on kättesaadav EKL kodulehel ja vastavalt EKL põhikirja p.4.1.4 valmistab üldkoosoleku ette ja
esitab põhikirja projekti üldkoosolekule kinnitamiseks juhatus. Sellele vaatamata ei leia me erakorralise üldkoosoleku
päevakorrast põhikirja muutmise ettepanekut.
Volinike koosoleku liikmete soov juhatuse tagasikutsumiseks oli tingitud suurest vajakajäämisest EKL büroo töö korraldamisel.
Praeguseks ei ole EKL raamatupidamist ajakohaselt peetud viimased 4 kuud. Puudub selge ülevaade EKL liikmete kohta, mistõttu
ei ole võimalik tagada kõigile liikmetele üldkoosoleku kutse saatmist ja hääletamise ning kandideerimise õigust. Samuti võivad
samadel põhjustel saada kutsed need inimesed, kes tegelikkuses enam liikmed ei ole, kuna juhatus ei ole viimase 3 kuu jooksul
liikmelisuse lõppemise tõttu mitte ühtegi isikut välja arvanud. Küsitav on erakorralise üldkoosoleku korralduslik pool, mis jäeti uue
juhatuse õlgadele. Küsitav on liikmete teavitamine koosolekust, selle toimumise koht, ja aeg - tööpäeva õhtul.
21.06.2018 valitud EKLi juhatus kaalus erakorralise EKL üldkoosoleku kokkukutsumise põhjusi ja korralduslikke küsimusi
ning otsustas tühistada EKLi erakorralise üldkoosoleku 12.07.2018. EKL juhatus tegeleb aktiivselt koosolekuks sobiva koha
leidmisega 2018.aasta sügisperioodiks. Lisaaeg annab juhatusele võimaluse valmistada ette materjalid EKL põhikirja ja valimiste
reglemendi aruteluks ning hääletamiseks. Samuti tuleb kiiremas korras korrastada liikmete arvestus, tagamaks kõikidele liikmetele
võimalus EKL erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslikult osaleda ning vältimaks võimalikke vaidlusi hääletusõiguse üle. Arvestades
EKL liikmete üha kasvavat huvi EKL juhtorganite ja kogu EKL tegevuse vastu, tuleb leida aeg ja koht, mis sobivad võimalikult
paljudele EKL liikmetele – piisava suurusega ruum, parkimiskohtade olemasolu ning kõige tähtsam faktor - aeg, mis ei ole piiritletud
paari tunniga.
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