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Üldkoosoleku protokoll nr. 22

10. mai 2016.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 1807 , lõpp kell 1827.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Häältelugemiskomisjon: Marko Pruul

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

alusel  oli  esindatud  veel  16  ühingu  liiget  (osavõtjate  registreerimislehed  vt  lisa  1,

volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 50 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 96 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Põhikirja muutmine (Tuuli Tammla)

2. 2015. majandusaasta aruande tutvustamine (Tuuli Tammla) 

3. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine  (Sirje Jakobson) 

4. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine (Heino Kalmus) 

5. Eelinfo saabuvate ürituste ja koolituste kohta (Tuuli Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

 1. Põhikirja muutmine

T.  Tammla:  Põhikirja  muutmise  vajaduse  tingib  PRIA  ja  Maaeluministeeriumi

tähelepanek, et kehtiva põhikirja punkt 5.1 ei kata kogu määruses nõutut töötajate

ja  juhatuse  liikmete  seotuse  ning  omavahelise  alluvuse  kohta.  Puudub osa,  kus

töötaja  ei  tohi  olla  seotud  isik  töötajaga  ning  töötaja  ei  tohi  alluda  iseenda

juhtimisele ja kontrollile. Eelmisel põhikirja muutmisel on see ekslikult kahe silma

vahele jäänud. 

T. Tammla tutvustas põhikirjas muudetavat punkti 5.1 ning lisatavaid punkte 5.1.2.

ja 5.1.3.

Hääletati  käe  tõstmisega,  hääletustulemus:  kõik  poolt,  vastu  ja  erapooletuid  ei
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olnud.

Otsus:  muuta põhikirja punkti  5.1. ning lisada punktid 5.1.2. ja 5.1.3. vastavalt

esitatud ettepanekule.

 2. 2015. aastaaruande tutvustamine

T.  Tammla  tutvustas  ühingu  2015.  aastaaruande  näitajaid  ja  ühingu  tegevust

aruandeaastal. Esitatud teave võeti teadmiseks. 

 3. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine

Sirje Jakobson luges ette revisjonikomisjoni aruande (vt lisa 5). Revisjonikomisjoni

ettepanek  üldkoosolekule:  kinnitada  ühingu  2015.  a  majandusaasta  aruanne.

Esitatud teave võeti teadmiseks 

 4. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

H. Kalmus: ettepanek on kinnitada 2015.a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Hääletati  käe  tõstmisega,  hääletustulemus: poolt  50,  vastuhääli  ei  olnud,  era-

pooletuid ei olnud.

Otsus: kinnitada ühingu 2015. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

 5. Eelinfo saabuvate ürituste ja koolituste kohta

T. Tammla tutvustas 11. mai infopäeva kava ning teisi kevadel ja suvel saabuvaid

üritusi, millega ühing on seotud. Esitatud teave võeti teadmiseks.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad 16 lehel

3. Koosoleku slaidiesitluse väljatrükk 4 lehel

4. Revisjonikomisjoni arvamus 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla
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