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Üldkoosoleku protokoll nr. 16

16. jaanuar 2014.

SA Tuuru saal, Vabrikuväljak 1, Kärdla

Koosoleku algus kell 1804 , lõpp kell 1822 .

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad:  kohal  viibis  34 ühingu liiget  või  juriidilisest  isikust  liikme esindajat,  volikirja 

alusel oli esindatud veel  15 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt  lisa 1, volikirjad 

lisa 2). 

Külalisena viibis koosolekul Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk

* * *

Tuuli Tammla: tutvustas osavõtjatele päevakorra projekti:

1) Strateegia 2014. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine

2) Liikmemaksu tõstmine

3) Muud küsimused

Päevakorra kinnitamiseks hääletati käe tõstmisega. Hääletustulemus: kõik on poolt.

Päevakord:

 1. Strateegia  2014.  a  rakenduskava  heakskiitmine,  sh  ühingu eelarve  kinnitamine  (T. 

Tammla)

 2. Liikmemaksu tõstmine (T. Tammla)

 3. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Strateegia 2014. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine

T. Tammla: tutvustas rakenduskava ja eelarvet (seletuskiri vt lisa 3), muudatusi võrreldes 

eelmise  aastaga  ning  palus  edaspidi  esitada  temale  ettepanekuid  selle  kohta,  kuhu 

võiks korraldada tänavuse(d) õppereisi(d).

H. Kalmus palus osalejatel käe tõstmisega märku anda, kes on ettepandud rakenduskava ja 

eelarve kinnitamise poolt, vastu või erapooletud.

Hääletamistulemus: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.
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Otsus: kiita üldkoosolekule esitatud ühingu 2014. a rakenduskava heaks ja kinnitada 

eelarve ettepandud kujul.

2. Liikmemaksu tõstmine

T. Tammla: juhatuse ettepanek on tõsta ühingu aasta liikmemaksu seniselt 7 eurolt 15 

euroni (seletuskiri vt lisa 3). 

Jaanus Valk:  ettepanek on tõsta  aasta liikmemaks kohe 20 euroni, see peaks olema 

liikmetele jõukohane, samas ei pea siis ehk niipea selle uut tõstmist ette võtma. 

H. Kalmus  palus käe tõstmisega märku anda, kes on ühingu aasta liikmemaksu 20 

euroni tõstmise ettepaneku poolt, vastu või erapooletu.

Hääletamistulemus: kõik koosolekul osalevad ühingu liikmed või nende esindajad on 

ettepaneku poolt, vastuhääli ei ole, erapooletuid ei ole.

Otsus:  kehtestada ühingu aasta liikmemaksuks alates 2014. aastast 20 €.

3. Muud küsimused

Margit Kääramees tutvustas 2014. a Tuulekala festivali plaane. Sel aastal korraldab 

festivali MTÜ Mereküla kalurite klubi, M. Kääramees on projektijuht. Festival toimub 

31. mail,  päeva juhib Urmas Vaino, tuleb trollinguvõistlus, seda veab Raivo Kreis, 

peaauhind on olemas – paadimootor. Muusika: Audru Jõelaevanduse Punt, Hiiukala 

bänd. Toiduvalmistamine: Maitseelamuste Koda, Angelika Udeküll. Mõte on ka teha 

kalandusega  seotud  näitus,  mis  võiks  hiljem ringi  liikuda  mujalgi.  Sellega  seotud 

mõtteid ja ideid võib avaldada Tuulile, Margitile.

Lisad: 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 4 lehel

2) volikirjad 15 lehel

3) ühingu eelarve ja liikmemaksu tõstmise seletuskiri 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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