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Osalesid:
Juhatuse liikmed Rain Heinsoo, Katriin Salumaa, Urve Lageda, Felor Sepp, Lea Tõnismäe, Eve Pungas
Revisjonikomisjoni liikmed: Maris Luberg, Meeli Puusepp
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Koosoleku juhatajaks vali

ühehäälselt Maris Luberg ning protokollijaks Meeli Puusepp.

Päevakord:
1. 08.03.2017 juhatusele saabunud erakorralise üldkoosoleku taotluse arutelu
2. katsekohtunike täiendkoolituse arutelu
1. Maris Luberg küsis, kas on mingi konkreetne põhjus, miks erakorraline üldkoosolek (EÜK) peaks
toimuma just nimelt 25.03.2017 ja kas nende küsimuste arutelu võiks toimuda samal päeval kui on
välja kuulutatud korraline üldkoosolek (KÜK).
Piret Oper: me tahame aru saada millel põhineb see aasta aruanne mida 15.04 kinnitada ja selleks on
vaja aega. Meil võib tekkida küsimusi ja see on põhjus miks me tahtsime seda korraldada varem. Kui
aruanne avaldatakse 7 päeva varem siis see ei ole piisav. Vähemalt 14 päeva varem tahaksime infot
saada.
Maris Luberg: sel juhul tahaksite kokku saada 1.aprillil ja selleks ajaks peaks aruanne valmis olema ja
revisjoni poolt üle vaadatud?
Meeli Puusepp: revisjon kindlas ei jõua selleks ajaks aruannet läbi vaadatud.
Maris Luberg: mind ei ole kahjuks sel ajal üldse Ees s
Eve Pungas: enne ei saa aruannet kodulehele üles panna kui revisjon ei ole seda läbi vaadanud.
Jaan Kotkas: minu meelest on 7 päeva enne mõistlik, korraldusgrupis on vähemalt 4 inimest tugeva
raamatupidamisliku taustaga.
Maris Luberg: panen hääletusele. Kes on selle poolt, et 1.aprillil avaldada kodulehel revisjoni poolt üle
vaatamata aruanne?
Hääletus: poolt 0, vastu 6
Otsustati: revisjoni poolt üle vaatamata majandusaasta aruannet 1.aprillil kodulehel mi e avaldada.
Maris Luberg: panen hääletusele. Kes juhatusest on selle poolt, et korraldusgrupi liikmete poolt välja
kuulutatud päevakorra punk d võ a käsitlusele 15.aprillil välja kuulutatud üldkoosolekul (v.a.
revisjonikomisjoni tagasikutsumine, mida ei saa teha) ja nimetada see üldkoosolek erakorraliseks?

Hääletus: poolt 6, vastu 0
Otsusta : korraldusgrupi liikmete poolt välja kuulutatud päevakorra punk d võ a käsitlusele
15.aprillil välja kuulutatud üldkoosolekul (v.a. revisjonikomisjoni tagasikutsumine) ning nimetada see
koosolek erakorraliseks üldkoosolekuks.
Eve Pungas: ESLÜ avaldab 15.04.2017 koosoleku teate ka Ees Päevalehes.
Maris Luberg: sellega võib nimetatud teema käsitluse lõpetatuks lugeda.
2. Katsekohtunike täiendkoolituse arutelu
Eve Pungas tutvustas mõtet katsekohtunike täiendkoolituse korraldamisest. Praegu seisab asi
lektoriks palutud Vilve Roosioksa heda ajakava taga. Vilve esimene vaba aeg on juulis.
Otsustati: korraldada katsekohtunike täiendkoolitus esimesel võimalusel, kõige tõenäosem aeg on
juulis. Eve Pungas tegeleb selle teemaga edasi.
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