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4. Eelarve põhimõtted
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OTSUSED
1. Täkkude tunnustamine, tunnustamise kord ja korraldamine
1. OTSUSTATI
1.1 Tunnustada ajutiselt üheks aastaks võõrratsaniku testi alusel:
- ICE DE WIQUI
- CLOSE HARMONY
- ALFONS RA
- HELIOS DE MUZE
- HUGH GRANT DE MUZE
- V CARLOS
- PERON
- LORD CONTE
- ARISTOKRAAT
- VANCO Z
1.2. Tunnustada täkk HAMMER aretusse võistlustulemuste alusel koolisõidus.
Tunnustamise otsus jõustub pärast DNA testi andmete esitamist aretusühingule ja
tõuraamatu number antakse pärast vähemalt kahe varsa sündi.
1.3. Tunnustada ajutiselt üheks aastaks noorhobuste ülevaatuse kõrge punktisumma alusel:
- JACKSON v/h DAUWHOF
1.4. Lugeda lõppenuks ajutine tunnustus täkule
- AUTOMATIC PILOT
1.5. Mitte tunnustada:
- ZAPPA
1.6. Täkud DJANGO ja DAYTON on tunnustatud kuni 01.04.2013.a. 2011.a. noorhobuste
ülevaatuste finaali tulemuste põhjal ja nende head tulemused õigustavad nende kasutamist
aretuses.

1.7. Pikendada kuni 01.04.2013.a. täkkude ARRIVEDERCI ja CUMBERLAND
ajutist tunnustust võistlustulemuste põhjal Noorhobuste tšempionaadil
1.8. Võõrratsaniku testilt kõrvalejäämise, Eestist lahkumise või ruunamise tõttu on
lõppenud ajutine tunnustus täkkudele
CAYMAN
CARNITAS B
CERVEZA
ESSEN
LUCAS
MARTELL XX
PONSEE V
SOLARIS
2. DNA testide olukord
2. OTSUSTATI
2.1. Peatõuraamatusse registreeritakse ainult geneetiliselt identifitseeritud ja vähemalt isa
poolt kontrollitud põlvnemisega varsad alates 2012.a. sünnist.
2.2. Kinnitada tegevteenistuse poolt saavutatud kokkulepe EMÜ genlaboriga vähemalt 120
proovi testimiseks hinnaga 45 eurot ja tasuda ESHKS liikmetele iga testi maksumusest 50%
aretusühingu eelarvest.
3. Vana-Tori Hobuse Ühingu koostöötaotlus
VTHÜ on esitanud taotluse, et juhul, kui ei saada nõusolekut nende ligipääsuks
Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasile, võtaks ESHKS vana-tori hobuste tõuraamatu
tehnilise teenindamise enda kanda.
3. OTSUSTATI
3.1 Otsustati taotlus rahuldada, kui tekkivad kulud katab VTHÜ.
4. Eelarve põhimõtted
4. OTSUSTATI
4.1 Esitada üldkoosolekule arutamiseks eelarve kulude jaotamise põhimõtted nende kulude
osas, mis ei ole otseselt seotud põhitegevuste püsikuludega. Milliseid tegevusi toetada ja
eelisarendada:
- jõudluskontrolli ürituste korraldamine, osavõtu stimuleerimine ja paremate hobuste
premeerimine (noorhobuste tšempionaat, võõrratsaniku testid, maailma noorhobuste
tšempionaat, ülevaatused)
- tõuraamatu pidamise kvaliteedi täiustamine ja tõuraamatu autoriteedi tõstmine (DNA,
röntgen, trükiväljaanded, messid, andmebaasi programm, ühinemine tõuraamatute
integreerimisprogrammidega)
- seltsitegevus, haridus ja suhtlemine: piirkondlikud ühisüritused, seminarid, konsultandid,
koosolekud, peod, rekvisiidid, reklaam, kodulehekülg, ajakirjandus

