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Juhatuse koosoleku protokoll nr. 9 

21.august 2008.

Koosoleku algus kell 1804, lõpp kell 1846 .

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur, Heino Kalmus, Tõnis 

Berkmann, Imre Kivi, Toivo Jõhvik

Puudus juhatuse liige Ain Kullo

Päevakord:

1. Toetuse taotluse dokumentide ettevalmistamine PRIA-le esitamiseks (I. Kivi)

2. Liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine (I. Kivi)

3. Info ja jooksvad küsimused (I. Kivi, T. Rajang)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Toetusetaotluse dokumentide ettevalmistamine PRIA-le esitamiseks

I. Kivi: Aivi Telvik on teinud ära märkimisväärse töö ja pannud kokku tegevusgrupi 

toetuse taotluse ja vormistanud tegevuskava. See oli laiali saadetud listi kaudu 

19.08.2008. Meie ülesandeks on nüüd mõne päevaga koguda sellele võimalikult 

paljude ühingu liikmete allkirjad. See lihtsustab asjaajamist taotluse esitamisel ja 

väheneb oluliselt PRIA büroole esitatavate dokumentide hulk. 

Lepiti kokku, kes juhatuse liikmetest millal ja kellelt taotluse dokumendile allkirjad 

võtab. Reaalne on esitada taotlus koos lisadokumentidega PRIA büroole esmas-

päeval, 25.08.2008.

Otsustati: Püüda esitada tegevusgrupi toetuse taotluse dokumentide pakett PRIA 

büroole esmaspäeval 25.08.2008. Seda teeb juhatuse esimees I. Kivi. T. Rajang 

saadab listi kaudu ühingu liikmete nimekirja koos teadaolevate telefoninumbritega, 
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et vajadusel allkirjade kogumiseks kohtumisi liikmetega telefonitsi kokku leppida.

2. Liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine

I. Kivi : on laekunud Kõrgessaare valla avaldus sooviga astuda meie ühingu 

liikmeks. Vallavolikogu otsus selle kohta on ka varasemast olemas. 

Ettepanek: avaldus rahuldada.

Otsustati: rahuldada Kõrgessare valla (esindaja Jaanus Valk) avaldus ühingu 

liikmeks astumise kohta ja võtta Kõrgessaare vald vastu ühingu liikmeks.

3. Info ja jooksvad küsimused

I. Kivi : ühingu kodulehe loomise kohta on töö teostajalt tulnud teade, et see saab 

valmis augusti lõpuks.

T. Rajang: on olemas huvitatud kandidaat ühingule raamatupidamise teenuse 

osutajaks – OÜ SIMOT TEENUSED (esindaja Rita Tsarjov). Omab eelnevat 

kogemust sarnase tegevusgrupi (Eesti MAK 2007-2013 meede 4 LEADER kohalik 

tegevusgrupp – MTÜ Hiidlaste Koostöökogu) raamatupidamise ja aruandluse alal 

ning suhtlemisel ja kuluaruannete esitamisel PRIA-le. Tema büroo paikneb meiega 

ühes hoones.

Otsustati: info võtta teadmiseks.

Lisa: Kõrgessaare valla esindaja avaldus ühingu liikmeks astumise kohta 1 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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