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1. Üldkoosoleku avamine: algus lükkub edasi seoses osaejate hilinemisega. Algus
12:15
Seltsil 38 liiget. Kohal 12 liiget. Volitusega on esindatud 12. Kokku on esindatud
24 hääleõiguslikku liiget. Koosolek on otsustusvõimeline. Registreerimise leht
lisatud.
Kinnitada koosoleku juhatajaks AnuMatsoo. Ühehääselt vastu võetud.
Kinnitada protokollija Ingrid Randlaht. Ühehäälselt vastu võetud.
Anu tutvustas päevakorda. Kõik ühehäälselt nõus päevakorra punktide ja nende
järjestusega.
2. Juhatuse 2015. aasta aruanne
Anu tutvustas tegevusaruannet. Aruande fail lisatud manusena prokollile. Esmalt
esitleti üdstatistikat. Liikmeid oli seltsil 2015. aastaalgul 23 ja aasta lõpus 35.
Arvele võeti 88 2015. sündinud varssaja 2014 aasta varssasid 4. Kahele 2015
aastal sündinud varsale antakse passid välja 2016. Läbi viidi 12 ülevaatust Eestis
ja 1 Soomes. Hobuseid hinnati 107 hobust. Jõudluskontrolli andmed on kogutud
ka üleriigilistelt võistlustelt. Aasta näitus toimus 1.11 Juurmaal 11 hobuse
osalusel, sealhulgas esitati tunnustamisele 8 täkku. Aasta näitusel
demonstreeriti tarbehobuste katseid. Noorponide tsempionaadil startis 7 hobust
koolisõidus, takistussõidus 4.
2015. tunnustati komisjoni otsusega ajutiselt 7 täkku. Protokoll on saadaval
seltsi kodulehel.
EHKAS esindajad osalesid Hobuste Jõudluskontrolli teemalisel kohtumisel PRIA
peamajas. Arutati aretustoetuste jaotust ja arvestamise aluseid.
Osaleti ka Maaveiste ja Eestimaa lambakasvatajate ettepanekul ühispöördumises
karjamaade niitmikohustuse kaotamiseks.
Aasta lõpus alustati koostööd ESHKSga uue passifaili loomist, mis valmis
veebruar 2016.
Reet tegi ettepaneku kaasata Silva Siili hindamiskomisjoni liikmete koolitamisse.
3. Revidendi 2015. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne
Maario esitas revisjonikomisjoni aruande. EHKAS majandusaastaaruande vaatas
läbi revisjonikomisjonil iige MaarioLaas. Olulisi eksimusi ei esinenud. Esitati
mõned täpsustavad küsimused, millele esitas juhatus vastused enne koosolekut.
Kaustast puudus tegevusaruanne , mis esitati eraldi. Revisjonikomisjoni aruanne
lisatud failina protokollile.
Anu esitas majandusaasta aruande. Majandusaasta tulem - 320€. Eelmise aasta
alustamiseks sai sõlmitud laenuleping. Peamiselt passide väljastamise kulude
katteks (trükkimine, failid, printer, neetija). Aruanne on lisatud manusfailina
protokollile.
4. Aruannete kinnitamine.
Majandusaastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine. Panna hääletusele. Vastu
võetud ühehäälselt.

Revidendi aruande kinnitamine. Vastu võetud ühehääselselt.
5. Aretus-ja säilitusprogrammi ning jõudluskontrolli korra arutelu ja
kinnitamine
Ettepanek muuta seltsi nimelühend aretusprogrammis ETHKAS nimilühendiga
EHKAS. Vastu võetud ühehäälselt.
Muudatus ettepanekud programmi. Sisse viidud parandusettepanekud välja
toodud märgetena vastavas dokumendis.
Arutelu. Indentifitseerimist võimaldava matejrali kogumise kohustuse üle. Kas
võtta kohustuseks või panna soovituslik. Arutelutulemus- jätta kohtustus koguda
gen. Indentifitseerimist võimaldav materjal kõigilt tõuraamatusse kantavatelt
varssadelt ning selle arhviseerimiseks. Loobuda ettepanekust kõigi varssade
kohese gen. ekspertiisi nõudele. Vastu võetud ühehäälselt.
Ettepanek tuua töörühma arutlemisele ja äljatöötamisele tõuraamatute ning
aretusprograami sisulines üsteem. Leiti , et väga laiteemade ring vajab süvitsi
läbitöötamist ja parandusettepanekuid. Soovijatel on võimalus osaleda vastava
töörühma töös, mille kutsub kokku juhatus. Töörühma ülesandeks on töötada
välja sisuliselt toimiv tõuraamatute süsteem (olemasolevad peatõuraamat,
tõuramat ja eeltõuramat koos lisaosadega ei teeni sisulist eesmärki). Luua
kuvand täkkude tunnustamisest ja selle eesmärgist ning vajalikkusest.
Vaadata üle veelkorra 2015 aastal toimunud töörühma kokkusaamisel
väljatöötatud JK sisendi ja väljundi aruanne.
Hääletamisele panna a-registri mära täkkjärgalste kandmiseks tõuraamatu
põhiossa vastavalt EHSi poolt peetavale originaaltõuraamatu nõudele. Kustutada
kitsendus. Eelnes arutelu kitsenduse ja selle kaotamise mõjust võõrveresuse
teoreetilisele kasvule tõus. Sisuliselt leiti, et kitsendus võiks jääda ellu kuivõrd aregistri märade täkkjärglaste suguhobustena kasutuselevõtt kasvatab
võõrveresuse osakaalu. Samas leiti, et kitsenduse jõusse jätmine erinevalt
originaaltõuraamatust ei teeni oma eesmärki ning tuleb seetõttu eemaldada.
Kitsenduse kaotamine vastu võetud ühehäälselt.
Ingrid tutvustas tarbehobuste katsete juhendeid. 2015. aastanäitusel esitatud
ratsa- ja rakendihobuste alusoskuste ja põhioskuste katsetele lisaks loodud
tööhobuste alusokuste katse kelguga. Lisatud ka hindamisjuhised ja
hindamislehed. Eesmärk viia käesoleval aastal läbi vähemalt ühed katsed koos
hindamisega. Tarbehobuse katsed lülitada ka osaks täkkude lõplikust
tunnustamisest, mis oleks spordikohustusele alternatiiv ja on piisav täkkude
kasutussobilikkuse tõestamiseks.
Helin tutvustas kokkuvõtet täkkude tunnustamise statistikast. Statistika aluseks
on EHS tõuraamatusse tunnustamisele esitatud täkkude arv, ajutiselt
tunnustatud täkkude arv ja lõplikult tunnustatud täkkude arv. Vähenenud on
täkkude esitamine tunnustamisele. Muret tekitav on ajutiselt tunnustatud

täkkude mittejõudmine lõpliku tunnustamisele esitamisele. Mis on selle
põhjuseks? EHS kaotas 2016 aastal ajutise tunnustamise. Kas see parandab
olukorda? Kas probleem on tunnsutamise käigus või milleski muus? Samas leiti,
et eesti tõugu täkk peab oma kasutamiskõlblikkust tõestama.
(Täkkude kasutamisest ilmneb piirkondlike eelistuste esinemine - märkus)
Jõuti veelkorra järelduseni, et täkkude tunnustamise vajalikkus ja eesmärk vajab
täiendavat arutelu ja tööd töörühmas.
Martini ettepanek koguda teavet ruunamata täkkude olemasolu kohta
tõuraamatu koguulatuses. Ettepanek sai positiivse vastukaja. Täkkude olemasolu
ja paikenemise teabe olemasolu võimaldab teha paremaid valikuid ning
vajadusel hinnata hindamata täkkusid.
Panna hääletusele aretusprogrammi muudatused. Kinnitada juhendid.
Programmi muudetused vastu võetud ühehäälselt.
Etteapanek ühtlustada hobuste hindamisel loodavaid kirjeldusi hobuste kohta.
6. Hinnakirja arutelu ja kinnitamine
Anu tutvustas hinnakirja. Hinnakirja fail lisatud. Hinnakirja oluliseks
muudatuseks on anda välja tasuta passid EHKAS tõuraamatusse kantud märade
järglastele ning pakkuda seejuures ka samadel tingimustel tasuta varssade
geneetilist identifitseerimist. 2016. aasta liikmemaksuks on 20€, lisandusid
hobuse geneetilise eksperiisi ja värvusgeneetika testimise võimalused. Samuti
lisati konikute registreerimistasu 10€ ja nendele passi väljastamise tasu 30€.
Hinnakiri kinnitatud ühehäälselt.
7. Juhatuse liikme tagasi kutsumine ja juhatuse liikme(te) valimine
Helin Kurisoo esitas tagsiastumise avalduse. Rahuldatud ühehäälse otsusega.
Esitatud juhatuse kandidaadid Margit Martin ja ReetPillaroo - Lauri
Otsused:
juhatusse vastu võtta Margit Martin ühehäälselt.
Juhatusse vastu võtta Reet Pillaroo – Lauri ühehäälselt.
8. 2016. aasta tööplaani arutamine ja eelarve kinnitamine – ametikoha loomise
vajadus, ülevaatuste ja tarbehobuste katsete korraldamine, võistlussport eesti
tõugu hobustele (karikasari, MV, tšempionaat)
Anu tutvustas 2016. aasta tööplaani. 2016. aastal viiakse läbi korralised
piirkondlikud ülevaatused välja töötatud korras. Korraldatakse aastanäitus. Selle
korraldamiseks leida kokkulepe kas Juurimaa talliga või leida alternatiivne
korralduskoht. Soovitatavlt korraldada näitus septembris välitingimustes.
Elavdamaks eesti hobuste kasutamist ja noorhobuste jõudluskontrollis osalemist
on ellukutsutud EHKAS karikasari aastaks 2016 (7 etappi+ finaal) ning
eriarvestused erinevatel võistlustel vastavalt saavutatud kokkulepetele
korraldajatega.
Noorponide ja noorte eesti tõugu hobuste tšempionaat korraldatakse koostöös
ESHKS ga Kukrumäel septembris. Tšempionadil osalemine on saavutanud
stabiilse huvi ja on vajalik noorhobuste JK korraldamiseks.

Tarbehobuste katsed tuleb läbi viia vähemalt ühes kohas koos hindamisega.
Soovitavalt korraldada mitmed katsed erinevais paigus.
Suuremat tähelepanu tuleb pöörata turudusplaani ja strateegia väljatöötamisega
eesti tõugu hobusele. Selleks otsitakse edasi profesionaalset koostööpartnerit.
Pilootprojekt Eesti Tõugu Hobuste MV korraldamiseks. Ingrid tutvustas MV
korraldamise tausta, korraldaja ja kohavalikut. Piloot aastal kasutatakse
koostööd iseseisva võistluse korraldajatega ja selle raames eesti hobuste MV
korraldamist kolmel alal (takistussõit, koolisõit ja kahevõistlus). Pilootprojekti
õnnestumisel ning sobivate kokkulepete saavutamisel 2017. aastaks luua eraldi
suurüritus eesti tõugu hobustele.
Arutleti töökoha loomise vajaduse üle ja jõuti otsusele, et konkurssi hetkel
korraldama ei hakata. Alates 1. juunist määratakse juhatuse liikme tasu Anu
Matsoole. Juhatus koostab lepingu. Vastu võetud ühehäälselt.
Arutelud koostöö võimaluste üle.
Ettepanek koostöö EHKÜga eesti hobuse almanahhi väljaandmiseks 2016 ja
osalemiseks geneetilise mitmekesisuse projektis.
Täiendada seni vastuseta koostööpakkumised koostööks EHSiga, eelkõige
täkkude tunnustamise osas.
Tegevuskava 2016. aastaks ühehäälselt vastu võetud.
Koosoleku lõpp 18:30
Protokolli lisad:
Lisa1 – Liikmete registreerimise leht
Lisa2 – 2015. aasta majandustegevuse aruanne
Lisa 3 - Revidendi 2015. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne
Lisa 4 – Hinnakiri 2016

