Juhatuse koosolek , korraline.
Jõhvi , Oru 1a.

29. aprill 2016

PROTOKOLL 05-2016

Koosoleku algus kell 12.00

Lõpp kell 13.45

Koosolekut juhatas : juhatuse esimees Enn Männiste.
Protokollis: spetsialist-raamatupidaja Talvi Vestel.
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Enn Männiste , Raimu Aia , Andrei Šilin, Aare Aalja , Kaupo
Tihvan , Karl-Johannes Kärner ja Tarmo Tomson.
Koosolekul ei osalenud revisjonikomisjoni esimees Roland Pullerits.
Koosolekul osales Auvere JK juhatuse esimees, härra Gennadi Bondarev.

PÄEVAKORD
1.

Vestlused tegevusjuhi kandidaatidega.

2. Muudatuste tegemine Ida-Viru Jahimeeste Seltsi MTÜ põhikirjas
3. Ida-Viru JMS volinike üldkoosoleku kokkukutsumisest .
4. Jooksvad küsimused ( Tehnilise Järelevalve Ameti teade järelevalvemenetluse
lõpetamise kohta , Konju lasketiiru aiast.).
1 . Vestlused tegevjuhi kandidaatidega.
Kella 12.00 oli kutsutud vestlusele tegevjuhi kandidaat, härra Raivo Sass.
Peale lühikest tutvustust , esitati kandidaadile küsimusi.
Enn Männiste: kuidas sa näed klubi tegevust, mida muudaksid?
Raivo Sass- a) interneti ühendus tuleb korraldada ringi
b) jahtkondade esimehed kokku kutsuda ja selgitada
neile nende kohustusi
c) teha selgitustööd ka nende jahtkondade hulgas kes ei kuulu
Ida-Viru JMS ,et nad astuksid ka meie hulka
E. Männiste tänas Raivo Sassi vestlusel osalemise ja küsimustele vastamise eest.
Kell 12.30 oli kutsutud vestlusele tegevjuhi kandidaat , härra Egert Malts.
Peale lühikest tutvustust, esitati kandidaadile küsimusi.
Enn Männiste: soovime pikemalt kuulda sellest mida teate meie seltsist,
mida sooviksite muuta ja paremaks teha?
Egert Malts- a) ei ole väga kursis Ida-Viru JMS tegevusega. Infot olen
kuulnud .
b) mida muuta saab alles otsustada siis kui olen töösse sisse
elanud.
c) muuta tahaksin Ida-Viru JMS kodulehte huvitamaks.
E. Männiste tänas Egert Maltsi vestlusel osalemise ja küsimustele vastamise eest.

Toimus elav arutelu kandidaatide plusside ja miinuste üle. Lõpuks leiti , et salajase
hääletuse nimekirja tegevjuhi kohale jääb kaks kandidaati - Raivo Sass ja Egert
Malts.
Salajase hääletuse läbiviimiseks jagati välja 7 tühja sedelit, kuhu iga juhatuse liige
kirjutab selle kandidaadi nime keda tema soovib näha tegevjuhina.
Tagastati 7 sedelit.
Kehtetuks tunnistati O sedelit.
Peale häälte kokku lugemist selgusid järgmised tulemused:
Raivo Sass - poolt 1 hääl
Egert Malts – poolt 6 häält
Seega osutus valituks Ida-Viru JMS tegevjuhiks härra Egert Malts.
Erapooletud vaatlejad olid: Gennadi Bondarev ja Talvi Vestel.
Otsustati:1;1: kinnitada Ida-Viru JMS MTÜ tegevjuhiks Egert Malts alates
09.05.2016.a.
1;2: Raimu Aia tööleping pikendati kuni Eesti Jahimeeste Seltsi
vabariikliku kokkutuleku lõpuni seoses pooleliolevate noorte
jahimeeste kursustega, ühtlasi aitab tegevjuhil ka ette valmistada
vabariikliku kokkutuleku võistkonda.
1;3: suurendada 2000.- € võrra palgafondi ülemineva jäägi arvelt.
Poolt : 7 juhatuse liiget.
2 . Muudatuste tegemine Ida-Viru JMS MTÜ põhikirjas.
Muuta MTÜ Ida-Viru JMS põhikirja ( kinnitatud IVJS volinike /üldkoosoleku
Otsusega 12.10.2011.a.) alljärgnevaid punkte;
I 6.2. Volinike koosolek moodustub Seltsi Jahtkondade üldkoosolekul , mis toimuvad

käesoleva põhikirja punkt 6 alusel, Jahtkonna liikmetest valitud volinikest. Volinike
valimise aluseks on, et iga volinik esindab vähemalt kümmet Seltsi liiget ning , et
igat Seltsi Jahtkonda esindab vähemalt kaks volinikku.
Muuta eelnevat punkti alljärgnevas sõnastuses:
6.2.Volinike koosolek moodustub Seltsi Jahtkondade üldkoosolekul , mis toimuvad
käesoleva põhikirja punkt 6 alusel, Jahtkonna liikmetest valitud volinikest. Volinike
valimise aluseks on , et iga volinik esindab k u n i v i i t t e i s t (15) Seltsi liiget.
II 7.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
Muuta eelnevat punkti alljärgnevas sõnastuses:
7.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt n e l j a k s (4) aastaks.
Laekunud on pöördumine Rasmus Rooden-ilt ( Kohtla-Nõmme jahtkonna juhatuse
liige), kes palub muuta põhikirja punkti 7.2 ja sõnastada see järgnevalt: Juhatusse
valitakse 20 liiget, üks esindaja igast Jahtkonnast. Vastava kandidaadi esitab Jahtkond.
Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
Muuta põhikirja punkti 7.4 ja sõnastada see järgnevalt: Juhatuse esimees võib esindada
Seltsi iseseisvalt. Ülejäänud juhatuse liikmed esindavad Seltsi üheskoos.
Otsustati: põhikirja muudatused vaadata veel üle järgmisel juhatuse koosolekul,
mis toimub 16.05.2016.a. Ida-Viru JMS üldkoosoleku rakendamiseks.
Poolt: 7 juhatuse liiget.
4.Jooksvad küsimused (Tehnilise Järelevalve Ameti teade, Konju lasketiiru aiast,jne.).
4,1 . Tehnilise Järelevalve Ametist teade Järelevalvemenetluse lõpetamise kohta.
Tutvuti dokumentidega.
Otsustati :4.1 võtta teadmiseks.
Poolt:

7 juhatuse liiget.

4,2 ; Konju lasketiiru aiast. .

2009.a. ehitati Konju lasketiirule aed mis maksis 29527,18 €.
2011.a. oli aed maha varisenud. Härra M. Toovis, kelle juhtimisel
Ida-Viru JMS Juhatuse esimehe kohal olles aed ehitati ja ka vastu võeti, pidi
aia taastama. Kahjuks seda ei toimunud. Peale ettekirjutuse saamist
Toila Vallalt oli Ida-Viru JMS uus juhatus sunnitud ehitama uue aia,
mis valmis 2013.a. maksumusega 19929.-€. Kuna Ida-Viru JMS
rahalised vahendid puudusid ,siis kasutati nn ``hispaanlaste raha`
mida oli 19157,68 €.
Otsustati; 4.2;1 – võtta teadmiseks.
Poolt: 7 juhatuse liiget
4,3; Järgmine juhatuse koosolek toimub 16.05.2016.a algusega kell 12.00
Ida-Viru JMS majas, Jõhvis , Oru tn. 1A.
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