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Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1645.
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tuuli Tammla
Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Andrus
Maide, Tõnis Teemets ja Ilmi Aksli ning tegevjuht Tuuli Tammla.
Päevakord
1. Hillar Lõppe liikmeks astumise avaldus
2. Lisavahendite vajadus järgmiseks taotlusvooruks
3. Järgmise üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
4. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. Hillar Lõppe liikmeks astumise avaldus
Tegemist püügilube omava FIE-ga, keda kutsus ühinguga liituma tema naabrimees Harry
Aron.
Otsustati: Hillar Lõppe FIE liikmeks vastu võtta
2. Lisavahendite vajadus järgmiseks taotlusvooruks
Maaeluministeeriumilt on tulnud arvamuse küsimine järgmise aasta taotlusvooruks
vajaminevate lisavahendite järele. Kokku on kalanduspiirkondadele ette nähtud 1, 5 miljonit
eurot, mis jagatakse piirkondadele. Summaks võib maksimaalselt olla 70% viimase kolme
aasta keskmisest, mis on taotlejatele määratud. Maksimaalselt oleks see 299 124 eurot, kuid
teada on, et piirkondadel on võimalik küsida umbes 3 miljonit, ning jagada on pool sellest.
Kui piirkonnad küsivad rohkem, siis jagatakse proportsionaalselt kõigi vahel.
Otsustati: Taotleda lisavahendeid maksimaalses summas so 299 000 eurot.
3. Järgmise üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
Arutati üldkoosoleku otsust vajavate teemade üle.

Otsustati: Üldkoosolek kokku kutsuda kolmapäeval 17. novembril kell 18. Koha leiab
tegevjuht. Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra
kinnitamine
2. Hiiumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
3. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine
4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasud 2022. aastal
5. Sisseastumismaksu muutmine
6. Hindamiskomisjoni liikmete (11) valimine
7. Juhatuse liikmete (2) valimine
8. Muud küsimused

4. Muud küsimused
Läänemaa rannakalanduse selts ja Liivi Lahe kalanduskogu on välja tulnud ettepanekuga
kolme piirkonna koostööprojektina külastada Danfish International kutselise kalanduse messi
Taanis. Partneritelt siinkohal küsimus, kas MTÜ Hiiukalal on huvi osalemise vastu ja kui mitu
osalejat võiks piirkonnast olla.
Otsustati: MTÜ Hiiukala osaleb koostööprojektis võimalusel 7 osalejaga.
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