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Juhatuse koosoleku protokoll nr. 8
15.august 2008.
Koosoleku algus kell 1806 , lõpp kell 1847 .
Koosoleku juhataja: Imre Kivi
Protokollija: Tarmo Rajang
Kohal viibisid juhatuse liikmed: Tarmo Rajang, Imre Kivi, Heino Kalmus, Toomas
Vikerpuur
Kutsutud: Aivi Telvik – sihtasutuse Tuuru juhataja
Päevakord:
1. Ülevaade tegevusgrupi toetuse taotluse dokumentide ettevalmistamisest (I. Kivi, A.
Telvik, T. Rajang)
2. Liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine (I. Kivi)
3. Ühingust väljaastumise avalduse läbivaatamine (T. Vikerpuur)
Koosoleku käik ja otsused:
1. Ülevaade tegevusgrupi toetuse taotluse dokumentide ettevalmistamisest
I. Kivi: PRIA Hiiumaa büroole on esitatud avaldus meie ühingu kandmiseks
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Oodatakse ka toetuse taotlust.
Probleeme võib tekkida kõigi ühingu liikmete allkirjade kogumisel taotluse
vormile 3.
A. Telvik: Aega taotluse esitamiseks veel on, jõuame ka allkirjad koguda, kui tõesti
tarvis. Vaja on siiski selle tegevuse otstarbekuse osas konsulteerida PRIA
ametnikega. Järgmise töönädala alguses peaks taotluse ülejäänud osa olema valmis.
T. Rajang: Kalandussektori suuruse määramiseks sain viimased andmed Hiiu
maakonna kaluri kalapüügilubade omanike ja loale kantud isikute osas toimunud
muudatuste kohta Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna töötajalt
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Tamara Kõllametsalt 14.08.2008. Muutusi on toimunud. Mis puudutab A. Telvikule
taotluse vormistamiseks vajalikku ühingu liikmete täielikku nimekirja koos
registrikoodidega, siis see on võimalik tänase (15. aug.) seisuga kokku panna
siinsamas kohe pärast laekunud avalduste läbivaatamist. Tänast seisu kajastava
nimekirja

paneme

ka

listi.

Nende

andmete

alusel

saab

siis

määrata

kalandusettevõtjate osalusprotsendi ühingus.
Otsustati: info teadmiseks võtta ja püüda tegevusgrupi toetuse taotluse
dokumendid vormistada hiljemalt järgmise töönädala lõpuks (22. aug. 2008.).
2. Liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine
I. Kivi: Juhatusele on laekunud kaks avaldust ühingu liikmeks astumiseks.
Liikmeks soovivad astuda:
1) Märt Varblane Männiku talu FIE (ettevõtja Märt Varblane)
2) Jüri Kuusemetsa Talu FIE (ettevõtja Jüri Kuusemets)
Otsustati: rahuldada avaldused ja vastu võtta ühingu liikmeks:
1) Märt Varblane Männiku talu FIE
2) Jüri Kuusemetsa Talu FIE
3. Ühingust väljaastumise avalduse läbivaatamine
T. Vikerpuur: juhatusele on laekunud Aldo Kääramehe avaldus, milles ta soovib
ühingust välja astuda, sest on lõpetanud ettevõtluse.
Juhatus tutvus avaldajaga seotud asjaoludega ja leidis, et avaldaja on äriregistrist
22.07.2008.a. kustutatud. Põhikirja punkti 2.2 mõtte järgi saavad ühingu liikmeks
olla ettevõtjad. Sisseastumis- ja 2008.a. liikmemaksu Aldo Kääramees käesolevaks
ajaks tasunud ei ole. Põhikirja punktis 2.7 sätestatud ühekuulist etteteatamise
tähtaega ei ole Mittetulundusühingute seaduse §15 lõike 3 alusel vaja kohaldada,
sest juhatuse hinnangul ei ole tema liikmeksolek neil asjaoludel võimalik ega
otstarbekas.
Otsustati: avaldus rahuldada ja Aldo Kääramees ühingu liikmete nimekirjast
kustutada.
Koosoleku juhataja
Imre Kivi
Koosoleku protokollija
Tarmo Rajang
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