
MTÜ Eesti Chihuahua Klubi
Juhatuse koosoleku protokoll 28.05.2018

Algus: 15.00 
Asukoht: Tammsaare tee 107-108 Tallinn, Eesti
Osalesid: Irene Montvila, Jaana Vahter
Puudusid: Galina Anton ( on haige )

Päevakord:
1. Tasuta registreerimised erinäitusele (2018) juhatuse ja klubi liikmete koertele.
2. Rahade kasutamise korra kehtestamine (2018.a. erinäituse läbiviimiseks) korraldustoimkonnale.
3. Erinäituse toimumise aruande esitamine.

1.  Tasuta registreerimised erinäitusele (2018) juhatuse ja klubi liikmete koertele. 
Juhatuse otsuse alusel 26.01.18 on tehtud 6-le klubi liikmele (Evelin Tekkel, Kadri Sepp, Kristiina 
Feinmann, Marina Semenina, Valeria Kaljuorg, Seyle Juss) soodustus, et neist igaüks saab 
registreerida 2 koera ilma registreerimistasuta klubi erinäitusele, mis toimub 02.06.18.
Soodustus on antud isiklike teenete eest tõuühingu heaks, vt Lisa manuses, olemas digiboksis 
digiallkirjad.
Peab märkima, et juhatuse liikmed ei tohi ise endale soodustusi (rahalisi) otsustada - see on 
üldkoosoleku otsuse alusel vaid (MTÜ seadus).
Lisaks on see suur rahaline koormus klubile - 12 koera näitusel osalevate koerte üldarvust, osalevad
tasuta.
Ettepanek: Teha ettepanek 26.01.18 juhatuse otsuses nimetatud isikutele Evelin Tekkel, Kadri 
Sepp, Kristiina Feinmann, Marina Semenina, Valeria Kaljuorg, Seyle Juss tasuda, nende omandis 
olevate koerte osalemisel erinäitusel, registreerimistasud, kandes vastavad summad klubi 
arveldusarvele hiljemalt 30.05.18 või tasudes osalemistasud sularahas näitusel, enne näituse 
algust. Saata nimetatud isikutele juhatuse koosoleku protokoll.
Hääletati: ..2... poolt, ...0.. vastu, .....0...... erapooletu
Otsustati:  Teha ettepanek 26.01.18 juhatuse otsuses nimetatud isikutele Evelin 
Tekkel, Kadri Sepp, Kristiina Feinmann, Marina Semenina, Valeria Kaljuorg, Seyle Juss tasuda, 
nende omandis olevate koerte osalemisel erinäitusel, registreerimistasud, kandes vastavad 
summad klubi arveldusarvele hiljemalt 30.05.18 või tasudes osalemistasud sularahas näitusel, 
enne näituse algust. Saata nimetatud isikutele juhatuse koosoleku protokoll.

2.  Rahade kasutamise korra kehtestamine (2018.a. erinäituse läbiviimiseks) 
korraldustoimkonnale. 
Ettepanek: Chichuahuade erinäituse 02.06.18 korraldustoimkonnal, kasutades klubi rahasid, tuleb 
koostada kuluaruanne, milles näidatakse ära klubi rahade kasutamine ja esitatakse kulutsekid, 
vastutajaks näituse korraldustoimkond, koos peakorraldajaga.
Sularaha väljastamise aluseks klubi arveldusarvelt/kassast, tuleb esitada soovijal vastav avaldus, 
milles näidatakse ära kulu koht ja planeeritav summa. Peale näituse lõppu (5 päeva jooksul) tuleb 
esitada kuluaruanne koos kulutsekkidega klubi juhatusele, vastutajaks näituse korraldustoimkond, 
eesotsas peakorraldajaga.
Hääletati: ...2.. poolt, ...0.. vastu, ......0..... erapooletu 
Otsustati:  Chichuahuade erinäituse 02.06.18 korraldustoimkonnal, kasutades klubi rahasid, 
tuleb koostada kuluaruanne, milles näidatakse ära klubi rahade kasutamine ja esitatakse 
kulutsekid, vastutajaks näituse korraldustoimkond, koos peakorraldajaga.



3. Erinäituse toimumise aruande esitamine. 
Ettepanek: Chichuahuade erinäituse 02.06.18 korraldustoimkonnal, eesotsas peakorraldajaga,  
esitada klubi juhatusele näitusearuanne, milles sisaldub nii rahaline aruanne (registreerimised, 
kulud, jms) ning sisuline ja faktiline aruanne (osalejate arvud, riigid jms) hiljemalt 15 päeva peale 
näituse toimumist. 

Hääletati: ...2.. poolt, ...0.. vastu, ......0..... erapooletu  
Otsustati:  Chichuahuade erinäituse 02.06.18 korraldustoimkonnal, eesotsas peakorraldajaga,  
esitada klubi juhatusele näitusearuanne, milles sisaldub rahaline aruanne (registreerimised, 
kulud, jms) ning sisuline ja faktiline aruanne (osalejate arvud, riigid jms), hiljemalt 15 päeva 
peale näituse toimumist.  Aruanne peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Koosoleku juhataja         Protokollija
..Irene Montvila...          ...Jaana Vahter ..
digiallkirjastatud            digiallkirjastatud

 


