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PROTOKOLL
Koosoleku algus 15:00
Ühingul on 26 liiget. Koosolekul osales üksteist liiget ja viis liiget volituse alusel.
Eelnevalt liikmetele välja saadetud päevakord jaotati paberile trükituna ning
kinnitati ühehäälselt.
1. Koosoleku avamine. Ühehäälselt valitud koosoleku juhatajaks Madis Noor.
Ühehäälselt kinnitatud protokollijaks Ingrid Randlaht.
2.
a. Anu Matsoo esitas eesti tõugu hobuste aretusprogrammi
muudatuse ettepaneku. Esitatud dokumendina. Vastu võetud
ühehäälselt.
b. Ingrid Randlaht esitas jõudluskontrolli teemalise ajurünnaku
tulemusel valminud dokumenti jõudluskontrolli sisendi, väljundi ja
praktilise korralduse osas. Dokument on lisatud protokollile
failina. Ingrid Randlaht esitas EHKAS Jõudluskontrolli korras ja
hindamise ning katsete juhenditesse tehtavaid muudatusi. Valdav
osa muudatusi on vormilised ning muudavad teksti paremni
liigendatuks, üheselt mõistetavamaks. Oluliseks sisuliseks
muudatuseks on eesti tõugu hobuste kasutustestide lisamine
jõudluskontrolli osade hulka. Vastavate katsete ja testide juhendid
lisatakse jõudluskontrolli korrale vastavalt numeratsioonile.
Lisaks hobuste hindamisele, võõrratsaniku testile ja spordis
katsetamisele lisanduvad pere- ja tarbehobuste sõidu ja rakendi
katsed, tööhobuste testimise kord. Veokatsete juhend
kohandatakse eesti tõugu hobustele ning selliselt, et katseid on
võimalik viia läbi kõikjal kus on võimalik luua juhendile vastavad
tingimused. Jõudluskontrolli korra juures rõhutatakse eesti hobuse
mitmekülgsust ja selle testimise vajadust. Samuti esitati ettepanek
jätmaks välja hüppamise hindamise kohustus ja asendada see
soovitusliku staatusega. Hindamise juhendisse on lisatud
täpsustusi ülevaatuste läbi viimise kohta. Samuti on lisatud
ülevaatuste läbiviimise koha skeemid, et lihtsustada korraldajate
tööd ning muuta tingimused võrreldavaks. Lisatud vastavad
dokumendid. Muudatused vastu võetud ühehäälselt.
c. Maario Laas juhtis tähelepanu, et hobuste hindamise ja
katsetamise juures on oluline, et nii laiem hindajate ring kui see, et
kasvatajad harjuks osalema hindamise protsessis, millega tõuseks
ka teadlike aretusvalikute hulk ja võimekus hobuseid hinnata ning
kasvaks üldine kaasatus.
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine, esimehe valimine.
Aarne Lemberi avaldus juhatusest lahkumiseks. Otsus kutsuda juhatusest
tagasi Aarne Lember: 16 poolthäält.
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Ettepanek jätta juhatus 3 liikmeliseks võeti vastu ühehäälselt.
Oma kandidatuuri juhatuse esimehe kohale keegi ei esitanud. Ingrid
Randlaht tegi ettepaneku Anu Matsoo valimiseks juhatuse esimeks. Otsus:
valida juhatuse esimeheks Anu Matsoo: 16 poolthäält.
Revisjoni komisjoni valimine.
Anu Matsoo tegi ettepaneku valida revisjoni komsjoni Maario Laas.
Vastu võetud 16 poolthäälega.
Hinnakirja kinnitamine. Juhatuse liikme Helin Kurisoo poolt koostatud
ning 19. veebruaril 2015 toimunud juhatuse koosolekul heaks kiidetud
hinnakirja aastaks 2015 tutvustas tema puudumise tõttu Anu Matsoo.
Dokument on lisatud protokollile. Lisatud hobuste hilinenud
registreerimise tasu 10/20€. Vastu võetud ühehäälselt.
Eelarve kinnitamine. Eelarve on dokumendina lisatud protokollile. 2015
aastal on eelarve eeldatavalt negatiivne. Rahastust püütakse leida läbi
annetuste ja sponsorlepingute. Allkirjastatud on tegevuse alustamiseks
vajaliku finantseerimise laenuleping summale 1000€. Negatiivne eelarve
vastu võetud ühehäälselt.
Seltsi tegevus 2015 aastal, rahastamine, ametikohtade loomise vajadus.
Liikmete ettepanekud piirkondlike ülevaatuste korraldamiseks. Uue
jõudluskontrolli korra kinnitamise järel oodatakse liikmetelt ülevaatuste
korraldamise ettepanekuid vastavalt korrale. Kodulehe loomine. Ühingule
on ostetud domeen www.eestihobu.ee Virtuaalserveri ruum renditakse
juurde ning Ingrid alustab esialgse põhiinformatsiooni koondava
kodulehe loomist. Edaspidiseks rahastuse paranemisel on vajalik sisse
osta valmis kodulehe lahendus koos hästi toimiva andmebaasiga.
Annetuste ja sponsorlepingute sõlmimine. Eelarve punkti juures
puudutatud teema, tuleb püüda leida toetajaid seltsi tegevuse
edendamiseks. 2016 aastaks tuleb leida kordinaator – tegevjuht.
2015 aasta jõudluskontroll, tunnustatud hindajateks on kinnitatud:
Reedik Kivisoo, Helin Kurisoo, Annika Maripuu (kandidaat) , Aili Ige, Urve
Loit, Anu Matsoo, Priidu Tikk (kandidaat), Reet Pillaroo- Lauri, Ingrid
Randlaht (kandidaat) , Madis Noor. Koostööleppe alusel hindajad
väljaspoolt seltsi: Satu Pitkänen (Soome), Raigo Kollom (Eesti).
Hobuste andmete ületoomine, TR kanded, paralleeltõuraamatu olemus.
Anu selgitas ületoomise protseduuri. Paralleeltõuraamat on sama
ülesehitusega kui originaaltõuraamat. Hobuse kuuluvuse ehk andmete
haldaja üle otsustab omanik.
a. Kohapeal algatatud küsimused. Küsimus, millal saavad varsad
UELn. nurmbri. Vastus: Saavad kohe, kui indentifitseerija on
saatnud andmed seltsile. Pria taotlusi saab esitada niipea kui varss
on registreeritud. Passi väljastamine selleks momendiks ei ole
oluline.
b. Mis värvi on EHKASe poolt väljastatavate passide kaaned ja milline
vormiline välimus? Kaaned on tumesinised ja läbipaistvale osale
on pressitud rahvuslikud ornamendid. Plaan on kleepida EHS-i
poolt väljastatud passide kaantele täiendava teabe kleebis, mis
viitab, et selle hobuse andmete haldaja on EHKAS ning andmete

muutmiseks tuleb pöörduda vastavasse seltsi. Seda arusaamatuste
välitmiseks.
c. Kas kasvataja ise saab enda tallis korraldada ülevaatuse ? Jah saab.
Oluline on juhendile vastavate tingimuste olemasolu.
Koosoleku lõpp 18:45

