
 

 

 

MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

 

 

Koosoleku toimumisaeg: 18.12.2016 kell 11:00-13:00 

Toimumiskoht: restoran Basiilik, Tartu mnt 87 Tallinn  

Koosoleku juhataja: Raija Raun 

Protokollija: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

Osalejad:  

Reeli Kuhi-Thalfeldt (2 volitust) 

Maria Kappi (1 volitus) 

Kersti Kuusk 

Maarika Lauringson (1 volitus) 

Raija Raun (3 volitust) 

 

Volikirja alusel osalejad: 

Koit Latik 

Gustav Lauringson 

Maria Lindberg Jaksola 

Ain Pajula 

Taavi Raun 

Natalja Stankevitš-Melnikova 

Sanna Tammi 

 

Koosolekul osales isiklikult või volikirja alusel 12 ühingu liiget 30-st, mis moodustas 40% 

liikmetest ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Üldkoosoleku päevakord kinnitati järgmiselt: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine  

2. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

3. Revidendi sõnavõtt 

4. 2015.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine  

5. Katsete koordineerija sõnavõtt 

6. Näituste koordineerija sõnavõtt 

7. 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 Maarika Lauringson’i. 

 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

3. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

Raija Raun andis ülevaate ühingu 2015.a tegevusest. 2015.a korraldas ELRÜ labradori 

retriiverite erinäituse ning mitteametliku retriiverite tõuomase katse. 2015.a sissetulekud 

moodustasid korraldatud ürituste osalemistasud, kutsikakuulutuste tasud ning 



 

 

liikmemaksude laekumine. Kulud olid seotud ürituste korraldamise, kodulehe haldamise 

ning raamatupidamise korraldamisega.   

 

4. Revidendi sõnavõtt 

Reeli Kuhi-Thalfeldt luges ette revident Koit Latiku arvamuse ühingu peamistest 

majandusnäitajatest 31.12.2015 seisuga. ELRÜ tulud 2015.a olid 2064 €, kulud 2237 € ning 

tulem -173 €. Esitatud aruanded annavad küllaldast ja õiget teavet ühingu tulude ja kulude 

ning majandusliku seisundi üle. Revident tõendab ja soovitab, et ühingu juhatus võib esitada 

majandustegevuse aruandluse kinnitamiseks ühingu aastakoosolekule.  

 

5. 2015.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine  

Raija Raun tegi ettepaneku 2015.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamiseks. 

Otsustati: Kinnitada ühingu 2015.a tegevus- ja aastaaruanne. 

Hääletustulemus: Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 

6. Katsete koordinaatori sõnavõtt 

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

18.10.2015 toimus Läänemaal, Mustjärve ääres retriiverite tõu- ja tasemekatse 

harjutuskatse. Kohtunikuks-koolitajaks oli Koit Latik. Harjutuskatsel osales 12 koera – 9 

koera tõukatsel saagiga, 1 koer tõukatsel dummydega ning 2 koera tasemekatse harjutusel. 

 

2016.a tegevused: 

2016.a kevadel toimusid tõu- ja tasemekatse koolitused.  

21.05.2016 toimus Harjumaal, Soodajärve ääres tõu- ja tasemekatse harjutuskatse. 

29.05.2016 toimus labradori retriiverite mitteametliku näituse Springshow raames tõukatse 

koolituse tutvustus. 

08.10.2016 toimus Mustjärve ääres, Läänemaal retriiverite tõukatse ning 09.10.2016 

retriiverite tasemekatse. 

 

2017.a plaanid 

2017.a ei ole hetke seisuga plaanis korralda ühtegi ametlikku katset.  

2017.a sügisel on plaanis korraldada tõu- ja tasemekatse harjutuskatse.  

 

7. Näituste koordinaatori sõnavõtt 

Raija Raun andis ülevaate ELRÜ näitustega seotud tegevustest.  

29.05.2015 toimus sertifikaadiõigusega labradori retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma 

näituse raames. Toimumiskoht oli Kalevi staadion Tallinnas, kohtunikuks oli Paul Collins 

Inglismaalt, kennelist Kaspair. Näitusel osales 71 eksponenti ning osalejaid oli lisaks Eestile 

ka Lätist, Leedust, Soomest, Ukrainast ja Venemaalt.  

 

2016.a tegevused: 

29.05.2016 toimus Saku mõisa pargis labradori retriiverite mitteametlik ülevaatusnäitus 

Springshow 2016.  

19.08.2016 toimus Jõelähtme rahvamaja pargis labradori retriiverite erinäitus. 

 

2017.a plaanid: 

20. või 21.05.2017 Springshow 2017 

18.08.2017 labradori retriiverite erinäitus 

 

 



 

 

8. Vaba arutelu 

ELRÜ liikmed arutasid erinevate ürituste ja tegevuste korraldamist.  

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:       Protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  

Raija Raun       Reeli Kuhi-Thalfeldt 

 

 

 

 

 


