
EHS eesti hobuse haruseltsi 
JUHATUSE KOOSOLEKU  DIGIPROTOKOLL nr. 1. 
 
Koosolek toimus 12.11.2014 digitaalselt. 
 
 
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: 

1. Jaan-Aleksander Rooda  
2. Üllar Laid  
3. Aili Kirst  
4. Maila Kukk  
5. Tiiu Toots 

Vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.2.6 on juhatuse koosolek otsustusvõimeline. 
 
Koosoleku protokolli koostasid Tiiu Toots ja Aili Kirst 

PÄEVAKORD: 

1. Haruseltsi juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine. 
2. Juhatuse töökorralduse kinnitamine 
  

OTSUSED 
1. Valida juhatuse esimeheks Tiiu Toots ja aseesimeheks Üllar Laid. 
2. Kinnitada eesti hobuse haruseltsi juhatuse töökorraldus. Vt lisa 1. 

 
 



Lisa 1. Eesti hobusekasvatajate haruseltsi juhatuse töökorraldus. 
 
EHSi juhatuse liikmed (Jaan-Aleksander Rooda ja Üllar Laid) saadavad iga kord 
enne juhatuse koosolekut päevakorra  EH haruseltsi juhatuse liikmetele. 
 
Juhatus otsustab, kas oleks midagi juurde lisada ja kuidas lahendada päevakorras 
olevaid küsimusi.  
 
Kui on ettepanekuid, mis on problemaatilised, siis hääletamise teel leitakse juhatuses 
konsensus.  
 
Seejärel koostatakse haruseltsi juhatuse protokoll, mis on EHSi juhatuse esindajatele 
tegevusplaaniks. 
 
Peale EHSi juhatuse koosolekut tutvustavad EHSi juhatuse esindajad haruseltsi 
juhatuse liikmeid tulemustega. 
 
Tööd ja ametid haruseltsi juhatuses: 

 
1. Suhted EHSiga – koosolekutel osalemine, päevakordade jagamine, 

protokollide tutvustamine, ülevaated EHSi tegemistest, info ettevalmistamine. 
Jaan-Aleksander Rooda, Üllar Laid 

 
2.  Sekretär – EHSi koduleheküljel avatavale rubriigile “eesti hobuse kasvatajate 

uudised“ juhatuse otsuste, spordiuudiste jm uudiste lisamine, hobumaailmas ja 
ajalehtedes eesti hobuse tegemiste tutvustamine. Info jagamine haruseltsi 
liikmetele läbi traditsiooniliste kanalite. 
Aili Kirst 

 
3. Spordiorganisaator – on kursis kõigi toimuvate spordivõistluste ja üritustega, 

teeb ettepanekud parimate tunnustamiseks, vajadusel organiseerib või aitab 
ürituste organiseerimisel, annab andmeid info levitamiseks ja artiklite 
kirjutamiseks.  
Maila Kukk, Tiiu Toots 

 
4. Rahavalvurid – avavad arve eesti hobuse rahaliste vahendite tarbeks, 

vaatavad läbi arved, mis lähevad EH kontolt vastavalt eelarvele maksmisele, 
kinnitavad ülekanded.  
Jaan-Aleksander Rooda, Üllar Laid 

 
5. Plaaniosakond – koostab eelarvet, jälgib EHSi rahade plaanipärast 

kasutamist. 
Tiiu Toots, Üllar Laid 

 
6. EH haruseltsi protokollide koostamine. 

Aili Kirst, Tiiu Toots 
 
7. Aretuskomisjon – jõudluskatsetega seotud probleemid (komisjonid, hindajad, 

üritused), täkkkude tunnustamine.  
Jaan-Aleksander Rooda, Tiiu Toots, Maila Kukk 


