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Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tuuli Tammla
Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants
Saarnak, Meelis Potari ning tegevjuht Tuuli Tammla
Päevakord
1. Juhatuse esimehe valimine
2. Õppereisidele registreerumine ja osalemise tingimused
3. Osalemine suveseminaril
4. Info koha arutelul räägitust
5. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. Juhatuse esimehe valimine
T. Tammla: Seoses osade juhatuse liikmete uuesti valimisega tuleks uuesti valida juhatuse
esimees. Puuduv juhatuse liige Siim Rätsep teatas, et annab oma hääle Heino Kalmuse
poolt. Kas on veel kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid Heino Kalmuse
juhatuse esimehena jätkamise poolt.
Otsustati: Tagasi valida juhatuse esimeheks Heino Kalmus.
2. Õppereisidele registreerumine ja osalemise tingimused
T. Tammla: Plaanimisel on kaks õppereisi koostööprojekti raames – koos Läänemaa
Rannakalanduse seltsiga õppereis Islandile 29. August kuni 5. September ning koos
Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga õppereis Bulgaariasse 24. kuni 29. September. Oodata on
suurt huvi registreerumise vastu. Kohti on mõlemal reisil ühingu liikmetele ja personalile
15. Kas ja kuidas peaks see käima? Teise küsimusena omafinantseeringu ning tagatisraha
summa. Lõplikku pakkumist reiside maksumuse kohta veel ei ole, kuid suurusjärgud on
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teada. Omafinantseering on meetmes 20%. Samas on oluline, et kuna on tegemist
lennureisidega, et tagatisraha kataks ära nime vahetamise. Hetkel seda vahetamise summat
teada ei ole.
Otsustati: Õppereisile registreeritakse ainult neid liikmeid kellel on liikmemaks tasutud.
Teises järjekorras vaadatakse liikmete osalemist üldkoosolekutel viimase kahe aasta
jooksul ning kasuks tuleb ka panustamine muude ühingu ürituste korraldamisse. Juhatuse
liikmed saavad suurema panustamise eest registreerida eelisjärjekorras. Registreerimiseks
antakse pikem aeg – näiteks nädal ning soovijad seatakse pingeritta eelpoolmainitud
kriteeriumite alusel. Lõpliku nimekirja kinnitab juhatus. Omafinantseering reisil osalejale
on täpselt 20% reisi maksumusest, mis tasutakse ühingule arve alusel enne reisi.
3. Osalemine suveseminaril
T. Tammla: 31.07-01.08 toimub Roostal Kalandusvõrgustiku suveseminar. Igast
piirkonnast oodatakse kuni viite osavõtjat. Kes oleks meilt osalemas?
Otsustati: Osalevad tegevjuht Tuuli Tammla, juhatuse liikmed Heino Kalmus, Meelis
Potari ja Ants Saarnak.
4. Koha alammõõdu arutelu Pärnus 14. juunil
H. Kalmus andis ülevaate 14. juunil Pärnus toimunud koha alammõõdu arutelust. Info
võeti teadmiseks.
5. Jooksvad küsimused
T. Tammla jagas infot juulis algava püügivahendi parendamise taotlusvooru ja selle
tingimuste kohta. Sügisese taotlusvooru ning konkursi korraldamine otsusatakse jooksvalt.
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