REFS “ESTONIA” juhatuse koosoleku
protokoll nr. 51

Koosolek toimus 10. märtsil 2017. a Tallinnas.
Koosoleku algus kl. 14.00
Koosoleku lõpp kl. 16.00
Osalesid: T. Paeväli, K.Andres, K.Laurits, R.Kreek, P. Sgirka.
Koosolekut juhatas: P.Sgirka.
Koosolekut protokollis: K.Laurits.

Päevakord:
1)
2)
3)
4)

Filateelianäitus „Estonia’ 2017“ Tartus.
REFS Estonia 2017.a üldkoosolek.
REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018.
Jooksvad küsimused

Arutati:

1.

Filateelianäitus Estonia’2017 toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides 14.16.07.2017.a. Kokku on lepitud ERM-I juhtkonnaga näituse korraldamise kava ja
näituse ülespaneku koht. Üle on vaadatud kõik meile vajaminevad ruumid. Kokku on
lepitud ruumide eest võetav renditasu. Esialgne summa on 2000.- eurot kolme päeva
eest. Sinna sisse kuulub lisatööjõu kasutamine, avamiseks ja kokkutuleku pidamiseks
ruumide kasutamine ning ruum lastele ürituse läbiviimiseks. ERM-i juhtkond on
olnud meile igati vastutulelik ja selle rendisumma eest võimaldatakse ka ERM-i
püsiekspositsiooni külastamine kolme grupi poolt koos giidiga.
Käivad arutelud Palmarese läbiviimise koha üle. On välja pakutud mitu kohta, kuid
valiku tegemisel tuleb arvestada kohtade arvu, menüü ja söögikoha asukohaga.
Valmis on näituse logo, trükkimisel on näituse plakat ja buklett. Kokku on lepitud
Eesti Postiga, et 14.07 2017.a ilmub juubelinäituse auks tervikasi ja selle esitlus
toimub näituse avamisel.
2. Tuleb ette valmistama hakata käesoleva aasta üldkoosolekut. Koosolek võiks
toimuda kas aprilli või maikuus toimuva kokkutuleku ajal.
3. Tihe koostöö Sihtasutuse Eesti 100 korraldajatega on jätkunud. Neile on tehtud
esitlus meie näitusest ja ka on esitatud taotlus rahalise abi saamiseks näituse
korraldamiseks. EstEx 2018 näitus on ka lisatud Eesti Vabariik 100 kultuuriürituste
nimekirja. Valmimas on näituse esimene buklett. See peab olema valmis trükitud
ligema kuu aja jooksul, et seda saaks levitama hakata. On ka kokkulepe
metallikunstnik Viktor Kuik’iga näitusemedali valmistamiseks. Medali kavand on
kooskõlastatud.
4. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Otsustati:
1. Läbi viia Filateelianäitus Estonia’2017 Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides 14.16.07.2017.a. Kõik korraldustoimkonna liikmed peavad kaasa aitama näituse
edukaks läbiviimiseks.
2. Valmistada ette üldkoosoleku läbiviimiseks kas aprillis või maikuu kokkutuleku ajal
Tallinnas.
3. Jätkata rahvusvahelise filateelianäituse EstEx 2018 (Estonia Exhibition), mis on
pühendatud Eesti Postmargi 100 aastapäevale, reklaamimist ja korraldamist.
Valmistada ette näituse Eesti- ja Inglisekeelne reglement ja muud info materjalid.
Kõigil korraldustoimkonna liikmetel otsida sponsoreid antud näituse läbiviimise
kulude katteks.
4. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Allkirjad: Koosolekut juhatas: P.Sgirka

Protokollis: K.Laurits

