REFS “ESTONIA” juhatuse koosoleku
protokoll nr. 56

Koosolek toimus 18. märtsil 2018. a Tallinnas.
Koosoleku algus kl. 10.30
Koosoleku lõpp kl. 11.30
Osalesid: K.Andres, K.Laurits, R.Kreek,A. Papp, P. Sgirka.
Koosolekut juhatas: P.Sgirka.
Koosolekut protokollis: K.Laurits.

Päevakord:
1) REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018.
2) Jooksvad küsimused

Arutati:

1. Näituse ettevalmistamine läheb ladusasti. Olid nõus sponsoriks hakkama Topauto AS ja
AS Office Economocus, Konica bürootehnika maaletooja. Topauto annab näituse ajaks
meie käsutusse väikebussi (võib-olla koos juhiga) ja Konica varustab meid näituse
tarvis vajamineva kontoritehnikaga. Topauto väikebussile saame külgedele kleepida
meie näituse logod juba kuu aega enne näituse algust. Siis oleks meie näituse reklaam
juba nähtav aegsasti. Konica annab meile kasutada terveks nädalaks suure värvilise
koopiamasina-printeri. See kergendab meie tööd tugevalt.
Lasime näidiseks trükkida näituse jaoks mõeldud 2 polosärki erinevate näituse
logodega. Arutelu käigus selgus, et on vaja tellida natuke heledamat värvi särgid ja
ühtemoodi logoga näituse läbiviijatele ja müügiks teise logoga, kuid jälgida tuleb ka
eelarvet.
Arutati millises formaadis trükkida näituse kataloog ja millises tiraažis.
Arutati kas oleks otstarbekas tellida Tallinna erinevates kohtades asuvates
digiekraanidel näitust kajastavat reklaami. Et selleks on vaja rahalisi vahendeid, siis
oleks otstarbekas taotleda toetust EV100 teavitus-toetus programmist, mis võtab
avaldusi vastu kuni 12. aprillini 2018.a. Samuti tuleks teha taotlus rahaliste vahendite
saamiseks KULKA-le. Sellega tegeleb P.Sgirka.
Arutati avalduste esitamise lõpetamist alates 01. aprillist 2018.a.
2. Seltsi liikmeks astumiseks on esitanud avalduse Hollandi Kuningriigi kodanik Rene
Hillesum.

Otsustati:
1. Jätkata filateelianäituse EstEx2018, mis on pühendatud Eesti Postmargi 100
aastapäevale, reklaamimist ja korraldamist.
Sõlmida Topauto ja firmaga Office Economicus AS sponsorlepingud. Topautoga
eelnevalt kokku leppida reklaamide panemise aeg väikebussi külgedele.
Küsida kõigi korraldustoimkonna, žürii liikmete ja riikide komissaaride särgi numbrid
ja lasta trükkida kõikidele näituse logoga särgid, kuid ainult raha olemasolul.
Alustada näituse kataloogi koostamisega. P.Sgirka kirjutab sissejuhatuse ja valmistab
ette näitusekogude lahtikirjutuse stendinumbrite kaupa. Küsida sponsoritelt, kas nad
soovivad avaldada reklaami näituse kataloogis. Leida veel Eesti postmarki kirjeldav
kirjutis.
P.Sgirka esitab taotlused rahaliste vahendite saamiseks KÜSK-i ja KULKA-sse.
Lõpetada näituseavalduste vastuvõtt alates 01.04.2018.a.
2. Võtta vastu REFS Estonia liikmeks Rene Hillesum ja teavitada teda sellest.

Allkirjad: Koosolekut juhatas: P.Sgirka

Protokollis: K.Laurits

