
 
REFS “ESTONIA”  juhatuse  koosoleku  

 protokoll nr. 55  
 
 

 
Koosolek toimus 08. detsembril 2017. a Tallinnas. 

Koosoleku algus kl. 14.30 
Koosoleku lõpp kl. 16.30 

Osalesid:  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.  Filateelianäitus Estonia’2017 toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides 14.- 

16.07.2017.a. Näitus läks korda ja külastajaid oli palju. Seni korraldatud näitustest oli 
25 juubelinäitus stendide arvu poolest suurim, mida on Eestis korraldatud. Osa võtsid 
kuue riigi filatelistid. Tuleb ära märkida Eesti kogujate rohket osavõttu, ligi pooled 
kogud olid Eestist. Oli ka esmaesinejaid.  
Perepäev möödus rahvarohkelt. Toimus heatasemeline lõõtspillide orkestri esinemine ja 
lastele mõeldud margitoas käis kibe markide joonistamine ning kleepimine. Mõned 
lapsed ootasid istekohtade vabanemist.  
Väga kiideti Palmarest.See oli olnud parim Palmares aegade jooksul.  
Mis toimus hästi: näituse asukoht ja ruumid head, rahvast palju, suurim näitus, 
heatasemelised kogud, palju eesti kogusid, korraldus oli tasemel, perepäev möödus 
hästi, lapsed jäid rahule, stendide ülespanek ja mahavõtmine sujus hästi, ERM-I 
personal oli väga vastutulelik ja heasoovlik,  
Mis oleks võinud olla parem: segadus Venemaa kogudega, sellepärast tuli jooksvalt 
ümber tõsta kogusid, žürii töö jättis soovida (vähene hindamise aeg, venemaa töid 
hindasid rootslased, kes vene keelt ei osanud, žürii vähene koostöö), oleks pidanud 
rohkem valmistama müügiks eri ümbrikuid ja –marke,  

2. Näituse ettevalmistamine läheb ladusasti. Teada on kõik žürii liikmed ja komissarid. 
Oma nõusoleku koostööks on andnud kaks hotelli Tallinnas, need on Radisson Blue ja 
Tallink City Hotel. Kõik huvilised saavad seal omale hotellikohad broneerida. Veel on 
nõus sponsoriks hakkama Topauto ja Konica. Topauto annab näituse ajaks meie 
käsutusse väikebussi koos juhiga ja Konica varustab meid näituse tarvis vajamineva 
kontoritehnikaga. Uuel aastal tuleb kohe ühendust võtta EV100 korraldustoimkonnaga 
ja uurida, kas nad saavad meid toetada rahaliselt näituse korraldamisel. Kõigil tuleb 
leida veel sponsoreid. 

3.  Seltsi liikmeks astumiseks on esitanud avalduse Belgia Kuningriigi kodanik Roger Van 
Laere.   



 

    
Otsustati: 

 
1. Lugeda Tartud toimunud näitus “Estonia 2017” kordaläinuks ja võtta arvesse 

korraldamisel tekkinud kõik kitsaskohad, ning vältida neid järgmiste näituste 
korraldamisel. 

2. Jätkata filateelianäituse EstEx 2018, mis on pühendatud Eesti Postmargi 100 
aastapäevale, reklaamimist ja korraldamist. Kõigil korraldustoimkonna liikmetel otsida 
sponsoreid antud näituse läbiviimise kulude katteks. 

3. Võtta REFS Estonia liikmeks Roger Van Laere ja teavitada teda sellest.  

 
 
 
Allkirjad:  Koosolekut juhatas:  P.Sgirka 

 
 
                         Protokollis:  K.Laurits 
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