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Tartu Jahindusklubi juhatuse koosolek
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Võru 80, Tartu
Võttis osa: Mati Mõttus (Tammistu JS), Kaido Kivest (Amme JS), Indrek Kaarna (Elva JS), Peeter Tosmin (Luunja JS), Lauri Saks (Võnnu JS), Kalle Kisand (Ülenurme JS), Regino Kask (Järvselja JS), Heiko Soodla (Nõo JS), Valdo Hermann (Rannu JS), Andres Põhjala (Kärevere JS), Janek Raid (Puhja JS), Tarmo Tuvikene (Sangla JS), Raivo Puhke (Sangla JS), Hillar Tõlgo (Kastre JS), Veljo Jalak (Kambja JS), Jaak Volmer (Laeva JS), Viktor Elman (Tähtvere JS), Tõnu Peterson (Vahelaane JS), Rein Männiste (revisjoni komisjon).
Koosoleku juhataja:	Jaak Volmer
Protokollija:		Tõnu Peterson
Koosolek algas kell 17:30
Lõppes kell 21:30

Koosoleku päevakord
Hundiuuringutest, s.h. junnikorjamisest räägivad Madli Linder ja Rauno Veeroja. Räägivad lahti projekti olemuse ja vajalikkuse.
	2018.a. eelarve täitmisest annab ülevaate Jaak Volmer. 
	2019.a eelarve projektist annab ülevaate Jaak Volmer.

Otsustati 2018.a eelarve ja 2019.a. eelarve projekt esitada revisjoni komisjonile ning volinikele.
	Tartu JK Volinike koosoleku kokku kutsumine.
Otsustati volinike koosolek kokku kutsuda 16. veebruaril 2019 Reola Kultuurimajja. Koosolek algab kell 16:00. Koosolekule eelneb rebase ja jänese jaht hagijatega. Kasutada võib ainult sileraudseid jahipüsse.
Volinike jahi on nõus läbi viima Ülenurme JS Ülenurme jahipiirkonnas. Jahi algus kell 9:00.
	Jooksvad küsimused.
	Laskeinstruktoritest.
Käesoleval aastal saavad läbi paljudel instruktoritel litsentsid. Viidike lasketiiru toimimiseks on vajadus osaleda laskeinstruktorite koolitustel. Küsimus, kas koolituse tasuvad jahiseltsid või Tartu JK, et vabatahtlikke lasketiiru korrapidajaid veidi motiveerida. Otsustati jätta otsustamine volinikele.
Ajakirja "Jahimees" saajate andmebaasist.
EJS on lubanud Tartu JK-le administraatori õigusi parandamaks andmebaasis aadressid. Võimalus peab olemas olema jahiseltside koosolekuteks, et jooksvalt koosolekutel parandused sisse viia.
	Jahiseltside koosolekud ja "Jahisele" üleminek.
Otsustati, et Tõnu koostab kalendri ja saadab jooksvalt jahiseltside esimeestele viimase muudatusega kalendri, mille järgi saavad jahiseltsid oma koosolekuid planeerida. Tingimus on, et ei kattuks ja Tõnu ja Jaak saaksid osaleda www.jahis.ejs.ee tutvustamiseks. 
Otsustati, et Tartumaa läheb täies koosseisus jahilubadega jahisele üle 01.03.2019.
	EJS-i tunnustusavaldused.
Jahiseltsid mõtlevad läbi ja pakuvad välja kavalerid.
	Jahiseltside raamatupidamisdokumentide esitamisest.
Arved mis on saabunud elektroonselt, saab edaspidi saata meiliga aadressile tartuseltsid@ejs.ee. Subjekti reale kirjutada jahiseltsi nimi. Tšekid saab üles laadida telefoniga vastavat äppi kasutades. Paberil arved ja sularaha tšekid saab soovi korral vanaviisi ka klubisse tuua.
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