
 

 

 

MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

 

 

Koosoleku toimumisaeg: 11.10.2015 kell 12:00-14:00 

Toimumiskoht: EKL ruumides, Tuisu 2a, Tallinn  

Koosoleku juhataja: Raija Raun 

Protokollija: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

Osalejad:  

Raija Raun (2 volitust) 

Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Natalja Stakevitš-Melnikova (2 volitust) 

Maria Kappi 

Taavi Raun 

Koit Latik 

Maarika Lauringson (1 volitus) 

 

Volikirja alusel osalejad: 

Gustav Lauringson 

Leonid Melnikov 

Jevgenia Mitjanina 

Marina Linsberg-Jaksola 

Tuija Mäkinen 

 

Koosolekul osales isiklikult või volikirja alusel 12 ühingu liiget, mis moodustas 60% liikmetest 

ning seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati järgmiselt: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine  

2. Juhatuse koosseisu kinnitamine 

3. 2014.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine  

4. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

5. Revidendi sõnavõtt 

6. Katsete koordineerija sõnavõtt 

7. Näituste koordineerija sõnavõtt 

8. Auliikmelisus 

9. Ühingu põhikirja muutmine 

10. Vaba arutelu 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine  
Koosolek valis üldkoosoleku juhatajaks Raija Raun’i, protokollijaks Reeli Kuhi-Thalfeldt’i 

ning häältelugejaks Taavi Raun’i. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

 



 

 

3. Juhatuse koosseisu kinnitamine 

Raija Raun tegi ettepaneku ühingu uue juhatuse koosseisu kinnitamiseks seoses kahe 

juhatuse liikme tagasiastumise avaldusega. 

Otsustati: Rahuldada Kertu Tombak’u ja Kadri Haljas’e (endine Kaasik) ELRÜ juhatuse 

liikme kohalt tagasiastumise avaldus. Valida uueks liikmeks Maarika Lauringsoni ja Maria 

Kappi. Kinnitada juhatuse koosseisuks: 

Raija Raun (juhatuse esimees) 

Reeli Kuhi-Thalfeldt (juhatuse aseesimees) 

Maria Kappi 

Maarika Lauringson 

Natalja Stankevitš-Melnikova 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

4. 2014.a tegevus- ja aastaaruanne  

Raija Raun andis ülevaate ühingu 2014.a tegevusest. ELRÜ asutati 22.06.2014, seega 

kajastuvad 2014.a tegevus- ja aastaaruandes 5 kuu tegevused. 2014.a korraldas ELRÜ kaks 

ametlikku ning ühe mitteametliku retriiverite tõuomase katse. 2014.a sissetulekud 

moodustasid katsete osalemistasud ning liikmemaksude laekumine. Tulud olid seotud 

ühingu loomise, katse korraldamise,  kodulehe haldamise ning EKL näituste 

registreerimisprogrammi kasutamise koolitusel osalemisega.   

 

5. Revidendi sõnavõtt ja 2014.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine 

Revident Koit Latik andis ülevaate ühingu peamistest majandusnäitajatest 31.12.2014 

seisuga. ELRÜ tulud 2014.a olid 1285 €, kulud 778 € ning tulem 507 €. Kulutused on 

sihipärased ja asjakohased ning revident tegi ettepaneku aastaaruanne kinnitada.  

Otsustati: Kinnitada ühingu 2014.a tegevus- ja aastaaruanne. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

6. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

Raija Raun andis ülevaate ühingu logo ning aretuse erinõuete küsimuses.  

Valminud on ühingu logo, mille autoriks on Spartak Kappi. 

Labradori retriiveri aretuse erinõuded tulenevad ELRÜ asutamiskoosoleku otsusest. ELRÜ 

reklaamib oma kodulehel vaid neid pesakondi, mille mõlemad vanemad vastavad ELRÜ 

aretusreeglitele.  

27.08.2015 seisuga on 2015.a EKL-is registreeritud 18 labradori retriiveri pesakonda (122 

kutsikat, lisaks 6 imporditud koera). Pesakonnad sündisid kennelites Irwlend, Reval Dream, 

Perfect Sweet Dream, Elvendor, My Brand, Forest Fan, Royal Brown ning 3 sündinud 

pesakonda olid ilma kennelnimeta. Ühtegi aretusnõuete rikkumist ei ole, kõik pesakondade 

vanemad on kontrollitud ja terved. Näituste hinnete olemasolu ei ole võimalik alati EKL 

registrist kontrollida, kuna vanemad näitusetulemused ei ole andmebaasis. ELRÜ jätkab 

labradori retriiverite tervisestatistika kogumist. 

 

7. Katsete koordinaatori sõnavõtt 

Reeli Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate ELRÜ tõuomaste katsetega seotud tegevustest. 

2014.a korraldati järgnevad katsed ja koolitused: 

 7.09.2014 Retriiverite tõu- ja tasemekatse harjutuskatse, Soodajärv, Harjumaa. 

Kohtunik Koit Latik. Katsel osales 14 koera – 8 koera tõukatsel saagiga, 1 koer tõukatsel 

dummydega ning 5 koera tasemekatse ALG-klassis. 



 

 

 27.-28.09.2014 Retriiverite tõu- ja tasemekatse, Soodajärv, Harjumaa. Kohtunik Vesa 

Hietikko. Retriiverite tõukatsele registreerus 13 koera, kellest 12 katsele saagiga ning 1 

katsele dummydega. Retriiverite tasemekatsel osales kokku 11 koera, kellest 6 koera 

ALG-, 2 koera AVA- ning 3 koera VÕIT-klassis. Esindatud olid kolme retriiveritõu 

esindajad ning osalejaid oli kolmest riigist - Eestist, Lätist ja Soomest. Tasemekatse 

võitjaklassis sai Soomes elav labradori retriiveri Mehtälammen Dixie I järgu ning sai 

seega teiseks koeraks, kellele on kinnitatud Eestis retriiverite töökatsete tšempioni tiitel 

EST RT CH.  

Plaanis on veel 2015.a korraldada retriiverite koolituspäev ning 2016.a retriiverite tõukatse 

ja koolituspäevad. Eesmärk on suurendada labradori retriiverite osalemist tõuomastel 

katsetel. 

 

8. Näituste koordinaatori sõnavõtt 

Raija Raun andis ülevaate ELRÜ näitustega seotud tegevustest.  

29.05.2015 toimus labradori retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituse raames. Näitusel 

osales 72 eksponenti ning kohtunikuks oli Paul Collins.  

ELRÜ juhatus on teinud EKL-i juhatusele taotluse EKL-i poolt 3.06.2016 kuupäevaks 

kinnitatud labradori retriiverite erinäituse tõstmiseks 19.08.2016 kuupäevale. Taotlus tuleb 

arutlusele EKL-i juhatuse novembrikuu koosolekul.  

ELRÜ moodustab iga näituse jaoks eraldi näitust ettevalmistava töörühma. Novembrikuus 

toimuvale EKL näituste online programmi koolitusele on plaanis saata Maria Kappi.  

 

9. Auliikmelisus 

Raija Raun tegi ettepaneku ELRÜ auliikme statuudi koostamiseks. Auliikmeks valimine on 

lugupidamisavaldus isikule, kellel on suuri teeneid ühingu eesmärkide elluviimisel või 

sellele kaasaaitamisel. 

Otsustati: ELRÜ juhatus koostab auliikme statuudi. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

10. Ühingu põhikirja muutmine 

Raija Raun andis ülevaate ELRÜ põhikirja muutmisettepanekust: 

1.1 lisada ELRÜ ingliskeelne nimetus Estonian Labrador Retriever Club, lühend ELRC 

1.4 eemaldada sõna „pitsat“ 

2.2.1 asendada „tõukatsete ja jahikatsete“ väljendiga „tõuomaste katsete“.  

3.1 lisada auliikme nimetus. Punkti 3.1 uus sõnastus: „ELRÜ-l on individuaal, kollektiiv- 

ja auliikmed, kes tunnustavad käesolevat põhikirja. Auliige on vabastatud 

liikmemaksust.“ 

3.4 lisada e-kirja järel „või lihtkirja teel“ 

5.3.5 asendada „tõukatsete, jahikatsete“ väljendiga „tõuomaste katsete“ 

5.3.7 asendada „tõu- ja jahikatsete“ väljendiga „tõuomaste katsete“ 

5.3.9 täiendada, et majandusaasta aruanne tuleb esitada lisaks üldkoosolekule ka 

Äriregistrile. 

5.3.16 lisada uus punkt juhatuse pädevuse alla „auliikme statuudi koostamine ja 

kehtestamine ning auliikmete nimetamine“.  

7.2 täiendada, et aruanded esitab pädevatele riigiorganitele „ELRÜ juhatus“ 

7.3 jätta välja  

Otsustati: Kinnitada ühingu uus põhikiri. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 



 

 

 

 

11. Vaba arutelu 

ELRÜ liikmed arutasid mitteametliku näituse (Club Show) korraldamist, mis võiks toimuda 

koos ühingu üldkoosolekuga. Samuti vestlusõhtute korraldamise, aasta parimate koerte 

statuudi väljatöötamise, sponsorite leidmise ning ühingu meenete teemadel.  

 

 

 

Koosoleku juhataja:       Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  

Raija Raun       Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

 

 

 

 


