Protokoll
MTÜ VANA-TORI HOBUSE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEK
Koht:
Aeg:

kohvik WERNER, Tartu
29.04.2018 algusega kell 15.00.

PÄEVAKAVA:
Kell 15.00 – algus .
1. Osalejate registreerimine: kohal viibis või oli volikirja alusel esindatud kokku 18 liiget.
2. Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja (Ute Wohlrab) , protokollija (Gerald Wolf) ja häältelugeja
(Maarja Pärnpuu) valimine.
3. Aasta 2017 tegevus- ja majandusaruannete esitamine. Arutelu. Aruanded kiideti heaks ning kinnitati
ühehäälselt 18 häälega.
4. Tegevliikmete liikmetasu /sisseastumistasu suuruse kehtestamine aastaks 2019 – otsus jätta samaks
kinnitati ühehäälselt 18 häälega
5. Arutati põhjalikult juhatuse esitust EL määruse 2016/1012 I Lisas mainitud menetlusreegliteks.
Menetlusreeglid kinnitati ühehäälselt 18 häälega.
6. Arutelu revisjonikomisjoni asutamise vajadusest. Juhatuse esitus (juhatuse koosolek 21.04.2018)
mitte enam tulevikus automaatselt lisada üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni asutamise
vajaduse arutelu võeti vastu ühehäälselt 18 häälega. Tegevliikmetel on õigus igal aastal esitada teema
võtmist üldkoosoleku päevakorda aruteluks ja otsuste tegemiseks.
7. Arutelu vana-tori hobuste paaritussoovitustest – vana-tori hobuse perspektiivid ja müük. Paarituseks
on olemas päris suur arv vana-tori täkke, kelle kvaliteet on hea, inbriiding ei ole probleemiks.
Liikmetele saadetakse veel eraldi nimekiri vana-tori suunale põlvnemise poolest sobilikest täkkudest.
Turuolukord on praegu väga hea, välismaal on suur huvi vana-tori hobuste vastu. Vana-tori hobune
on endale nime ja mainet kinnitanud ning hinnatasega võib aretaja olla praegu väga rahul.
8. Arutelu vana-tori hobuste olukorra läbivaatamise kohta – ringreis Soome, Saksamaa, Ukraina – ka
liikmetel suur huvi ringreisi vastu ning võimalusel alustatakse juba 2018.a esimeste külaskäikudega.
9. Aasta 2018 /2019 tegevuskava ja eelarve. Juhatuse poolt tehtud ettepanek jälle jagada voldikuid ja
infot Soome messidel kiiteti heaks. Samuti on plaanis jätkata tegevust Tallinn Horse Show`l oma
varasemalaadse stendiga.
10. Muud teemad – arutleti sperma võtmise / hoidmise probleemide üle. Täku Võrsik 13 639 T
külmutatud sperma on Ute Wohlrabi käes olemas ning vajadusel ka liikmetele saadaval.
11. Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 16.15.
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_____________________________________
Ute Wohlrab, koosoleku juhataja

_______________________________________
Gerald Wolf, koosoleku protokollija

