
 

 

 

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi  
juhatuse koosoleku  protokoll nr. 13 

 

19.novembril 2014.a., Tori Rahvamaja, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa 

 

Koosolekust osavõtjad: juhatuse liikmed Peep Puna, Enn Rand, Jüri Patune, Astra Nilk, 

Imre Sams, Andres Kallaste, Üllar Laid, Jaan-Aleksander Rooda  

 

Külalised: Aili Ruul, Maila Kukk, Tiiu Tamm, Krista Sepp 

Koosoleku juhataja: Peep Puna. 

Protokollija: Krista Sepp 

Koosoleku algus 19.00, lõpp 20.30 

 

Päevakorras: 

1. EHS juhatuse otsuste täitmisest 

    Peep Puna andis ülevaate juhatuse tööst ja lepingutest. Korrastada töölepingud ja  

   ametijuhendid vastavalt ettepanekutele. Juhatuse esimehe koht- ettepanek, et 

   roteeruks haruseltside vahel. 

   Arutelu tulumaksusoodustusega mittetulundusühingu nimekirja kandmise taotlemisest 

    Otsustati välja selgitada selleks vajalik ning mis see EHSile annab.  

   Tegevdirektori konkurss 

    Otsused tegevdirektori ja juhatuse esimehe valimise osas teha  järgmisel 

    juhatuse koosolekul.  

    Seltsi struktuuri ja tööülesannete korrastamine. 

    Otsustati, et haruseltsid esitavad 10 päeva jooksul oma tegevuskavad ja  haruseltside  

    autonoomsust puudutavad ettepanekud. Samuti esitavad oma ettepanekud seltsi  

    tegevteenistuse tööülesannete kaardistamiseks. 

    Töögruppi koordineerib Üllar Laid. Ettepanekud saata 28.novembriks, kes esitab  

    3. detsember ettepanekud juhatusele. 

 

2. Eelarve koostamisest 2015 aastaks, raamatupidamise analüüs ja eeskirjad.  

    Töögruppi koordineerib Imre Sams. 

 

3. Esindajate määramine kohtumistele VTA-s, Põllumajandusministeeriumis 

    Esindamise õigus on  EHS juhatuse liikmetel, lisaks vastavalt  EHSi tori haruseltsi 

   ettepanekule, Kalmer Visnapuul.  

    Edasisest koostööst VTAga (kohtumised, kirjavahetus, saata 19.11. juhatuse nimekiri 

    jt. esindajatest) Põllumajandusministeeriumile vajalik saata märgukiri kohalike tõugude  

   säilitamise põhimõtetest ja tegevusest, mis tagaks eesti hobuse, tori hobuse ja eesti 

    raskeveohobuse tõule ühe tõuraamatu ja koostöö selle raames.  

 

4. Ülevaade tegevusega seotud arvetest, avaldustest  

   4.1. Ajakirja Oma Hobu väljaandmise toetamiseks on esitatud  arve 2400 eur. 

    Otsustati toetada ajakirja Oma Hobu, kui selleks on eelarves vahendeid, 

    vajadusel tehakse uus otsus.  Raamatupidaja teeb ülevaate juhatusele. 

 

    4.2. Enn Rand- ülevaade Soome Eesti Raskeveohobuse ühingule tasumata arvest  

    summas 30 eur. Ühingu juhataja pöördus Enn Ranna poole, sest Viktoria Kaasik ei  

    olnud tasunud seda arvet, ega saatnud seda ka EHSi. Arve väljastatud Eesti  



    raskeveohobuse seltsile. Otsustati mitte maksta arvet, mis ei ole väljastatud EHSile ning 

   selgitada Soome ühingult, kes tellis arve. Seejärel teha uus otsus. 

   

   4.3.Ülevaade Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo teenusest seoses EHS põhikirja  

   muudatuste ettevalmistusega. Otsus: tasuda põhikirja ettevalmistusega seotud arve. 

 

   4.4. Informatsioon Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud töövõtulepingust   

   nr 231, mille täitmiseks on sõlmitud töövõtuleping Krista Sepaga. 

 
  4.5. Informatsioon EHS jõulupeost. Tasuda EHSi eelarvest ruumi rent  

   Saarepeedi rahvamajas. osalejale osavõtu tasu  20 eur  Koordinaator: Marko Suvisild. 

 

  4.6. EHS  väljaastumise avaldused.  

   

   4.6.1. Viktoria Kaasik , avaldus 19.11.2014 (lisa 1) 

 

Otsus: Teha kiri Viktoria Kaasikule, kohustus likvideerida võlad EHSi ees, tagastada             

dokumendid (10.07.14 Jänedal toimunud eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi  

üldkoosolekust osavõtjate nimekiri ja volikirjad).  

Juhatus teeb otsuse avalduse rahuldamise osas  järgmisel koosolekul. 

 

4.6.2. Jaanus Tamme, avaldus 03.09.2014 (lisa 2) 

        

 Otsus: rahuldada avaldus. Jaanus Tamme liikmelisus EHS-is lõpetada. 

 Teha kreeditarve 28.07.2014 väljastatud arvele (50 eur.) 

 

4.7. A.Kallaste Jõudluskontrolliga seotud tasudest. Ettepanek:koostada koondülevaade 

hindajate, tööpäevade ja hinnatud hobuste kohta. Tegevteenistusel esitada ülevaade 

järgmiseks juhatuse koosolekuks.  

   

4.8. Tõuraamatute pidamisega seotud probleemid.  

 Juhatus  otsustas korraldada EHS sisene  täielik tõuraamatute kannete kontrolli. Aruanded 

esitada vastavalt kokkulepitud tähtaegadele. Alustatakse kannete kontrolli koos ülevaatega 

juhatusele eesti raskeveohobuste tõuraamatust.Tähtaeg aruandeks 27.november.  

 

     5. PRIA-s toimuva tõuraamatute andmebaasi arenduse kohta ülevaade ja ettepanekud  

     saadab juhatuse liikmetele tõuraamatupidaja. 

 

     

 

 

 

 
Juhataja: P.Puna                                                                    Protokollija: K.Sepp 
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