REFS “ESTONIA” juhatuse koosoleku
protokoll nr. 53

Koosolek toimus 16. juunil 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) Filateelianäitus „Estonia’ 2017“ Tartus.
2) REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018.
3) Jooksvad küsimused

Arutati:

1.

Kõik ettevalmistused ja kokkulepped filateelianäituse Estonia’2017 läbiviimisega
Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides 14.- 16.07.2017.a on valmis ja olemas. Stendid
viime ERM-i 12.07 ja hakkame ülesse panama 13.07 hommikul kell 9.00. Töö käib
seni, kuni kogu näitus on valmis. ERM annab stendide ülespanekuks appi 4 töömeest.
Palmares toimub Tartus Ateena Keskuse ruumides (Küütri 1) 15.07.2017.a kell 20.00.
Palmarese pileti hind on 30.- eurot inimese kohta. Kohti on kokku 80 ja see nimekiri on
juba täis. Külalistele on kutsed saadetud. Raadimõisa hotell on näituse päevadeks
broneeritud. Puuduolevad 3 kasti näitusestende lubas Eesti Post Soomest tuua Tartusse
ja viia ka tagasi Soome. Perepäeva ürituste tarvis on kõik vahendid olemas ja
läbiviiatega kokku lepitud. Näituse medalid, tänukirjad ja diplomid on valmis.
Esialgsetel andmetel võtavad näitusest osa 6 riigi filatelistid kokku 185 stendil.

2. Näituse EstEx 2018 ettevalmistamine käib sujuvalt. Soomes sai kokku lepitud mitmete
inimeste ja filateelia organisatsioonidega 2018.a näituse korraldamise suhtes. Meie
näituse vastu tunti väga suurt huvi. Soome Filatelistide Liit lubas anda laenuks näituse
stende. Stendide toomise Soomest ja ka tagasiviimise lubas korraldada Eesti Post.
Kokku tuleb saada Eesti Posti juhtkonnaga ja arutada, kuidas oleks võimalik korraldada
koos EV100, EP 100 ja Eesti postmargi esmatrükkimise 100.aastapäevale pühendatud
üritusi. Eesti Postiga on eelnev kokkulepe, et nad annavad Eesti postmargi
esmatrükkimise 100. aastapäevaks välja postmargi ja selle esitlus toimuks 13.07 2018.a
näituse avamisel. Ka ilmub 14.07.2018 näituse auks tervikasi ja selle esitlus toimub ka
näituseruumides. Metallikunstnik V.Kuik oli nõus kujundama ja valmistama näituse
medali. Medali kavand on põhimõtteliselt kinnitatud. Kõik juhatuse liikmed peavad
otsima sponsoreid.
3. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Otsustati:
1. Näituse läbiviimiseks on kõik ettevalmistused tehtud. Kui midagi on veel puudu, siis
see teostatakse ja lepitakse kokku jooksvalt.
2. Filateelianäituse EstEx 2018 (Estonia Exhibition), mis on pühendatud Eesti Postmargi
100 aastapäevale, ettevalmistamine edeneb plaanipäraselt. Kõigil korraldustoimkonna
liikmetel otsida sponsoreid antud näituse läbiviimise kulude katteks.
3. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Allkirjad: Koosolekut juhatas: P.Sgirka

Protokollis: K.Laurits

