MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts 23.03.2019 korralise üldkoosoleku protokoll
Tallinna mnt 13, Sillamäe, Ida-Virumaa Kutsehariduskeksus
MTÜ Ida-Viru Jahimeeste Selts (edaspidi ka IVJS) üldkoosolekule registreerus 78 liiget
456 mandaadiga (häälega).
Koosolekul osalesid külalisena IVJS nõustav LEADELL Pilv Advokaadibüroo
vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere ja EJS tegevjuht Tõnis Korts.
Koosolek algas kell 10:12
ja lõppes kell 16:21.
Koosoleku avas juhatuse esimees T.Tomson.
Sõna võttis T. Korts, EJS-i tegevjuht, kes tegi ettekande EJS-i tegemistest.
Mälestati Ida-Viru Jahimeeste Seltsi kauaaegset liiget Raimu Aia’t.
1. KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE
T.Tomson palus välja pakkuda koosoleku juhataja kandidaadid.
Välja pakuti kandidaatideks A. Surva ja R. Breivel.
T.Tomson pani hääletusele kandidaadi R. Breivel poolt hääletamise.
Hääletustulemus:
Poolt: 281 häält
Arvestades, et R. Breiveli poolt anti üle poole üldkoosolekul olevatest häältest ja seega ei
olnud võimalik, et R. Surva oleks rohkem hääli saanud, kinnitati enamushäältega
koosoleku juhatajaks R. Breivel.
R.Breivel palus välja pakkuda koosoleku protokollija kandidaadid.
Välja pakuti kandidaadiks K. Nagel
Protokollija kandidaadi vastu oli 0 häält.
Koosoleku protokollijaks kinnitati K.Nagel.
R.Breivel pani hääletusele kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni valimise.
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Kinnitati kolme liikmelise häältelugemiskomisjoni valimine.
R.Breivel palus välja pakkuda häältelugemiskomisjoni liikme kandidaadid.

Kandidaatideks pakuti välja M.Vinni, V.Rosi ja K.Tihvan.
R.Breivel pani hääletusele määrata häältelugemiskomisjoni liikmeteks M.Vinni, V.Rosi ja
K.Tihvan ja küsis kas keegi on vastu?
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0
Kinnitati häältelugemiskomisjoni liikmeteks M.Vinni, V.Rosi ja K.Tihvan.
2. PÄEVAKORRA KINNITAMINE
R.Breivel tutvustas päevakorda ning pani hääletusele päevakorra kinnitamise.
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Kinnitati järgmine päevakord:
1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2) Päevakorra kinnitamine
3) Juhatuse aruanne
4) IVJS 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
5) Revisjonikomisjoni aruanne
6) IVJS 2019. a eelarve kinnitamine
7) Põhikirja muutmise otsustamine
8) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
9) Liikmemaksude suurusest
10) Konju LT (Voka JK taotlus)
11) Muud küsimused ja informatsiooni vahetus
3. JUHATUSE ARUANNE
Kuulati Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhatuse esimeest T.Tomsoni, kes andis ülevaate
juhatuse tööst.
Keskmiselt igal kuul on toimunud üks juhatuse koosolek.
Murekohtadeks on kohtus käimine ning Konju lasketiiru juurdepääsutee probleem.
Juurdepääs on täna tagatud, kuid kohtuprotsess on pooleli.
Välja on antud 397 põdraluba, 716 metskitse luba, 396 metssea luba (tabatud 70%).
Karusid on lastud 11.
Juhatus oli sunnitud muutma eelarvet, mille põhjuseks oli Konju lasketiiru ette nähtud
suuremas mahus tegevus, mis omakorda tõi rohkem tulu, kuid suurendas ka
palgaeelarvet.
Muret tekitab veel asjaolu, et juhatuse liikmete osalemisel juhatuse koosolekutel on
olnud puudujääke. Õnneks on alati olnud kohal vähemalt 51% juhatusest (4 juhatuse
liiget) ning koosolekud on olnud otsustusvõimelised.
K.J.Kärner: Mis on juhatuse arvates hästi läinud.
T.Tomson: Hästi on see, et Konju lasketiir toimib vaatamata 5 aasta pikkusele
juurdepääsutee võitlusele. Võtsime osa Jahimeeste Kokkutulekust, kus auhinnalist kohta
ei saavutanud, kuid esindatus oli suur.

R.Burk: Miks juhatuse koosolekud toimusid töö ajast?
T.Tomson: Kuivõrd osad juhatuse liikmed peavad kohale sõitma 100km kauguselt, siis ei
ole olnud võimalik koosolekuid väljaspool tööaega pidada.
Selle küsimuse võiks järgmine juhatus päevakorda võtta.
A.Surva: Kui suured on kohtukulud?
T.Tomson: Kohtukuludest saab ülevaate majandusaasta aruandest.
A. Surva: Eelarve muutmisest - Juhatus ei saa rikkuda seadust.
T.Tomson: Eelarve muutmine oli tingitud lepinguliste töötajate suurenenud töömahust,
kuna Konju lasketiirus oli laskmisi rohkem kui ette nähti ning palgad oli vaja välja maksta.
Sisuliselt ei olnud tegemist eelarve muutmisega, vaid see on küsimus eelarve täitmisest
ja hinnangu sellele peab andma majandusaasta aruannet kinnitav üldkoosolek.
R.Breivel: Järgmine juhatus peab sellest tegema järeldused ning tegema eelarve selliselt,
et selliseid eelarve muutmisi sisse ei tuleks.
4. IVJS 2018. A MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE
Kuulati T.Vestelit, kes tutvustas majandusaasta aruande sisu.
Palju on andnud juurde välisturistid. Kokku ca 200 välisturisti, kes suurendasid tulu.
On olnud aega aruandega tutvumiseks ja küsimuste esitamiseks. Keegi kirjalikult
küsimusi ei ole esitanud, siis palun küsige praegu.
A.Surva: Kui suured on kohtukulud?
T.Vestel: 5432€
J.Valge: Miks on autokompensatsioon aastas 3300€?
T.Vestel: See on juhatuse otsus. Autokompensatsioon on olnud selline kolm aastat.
J. Valge: Toetus laskuritele 3000€ - mille eest see on?
T.Vestel: Toetame meie võistlejaid.
J.Valge: Minu tuttavad laskurid käivad laskmas oma raha eest, miks Ida-Viru Jahimeeste
Selts peab toetama?
K.Tihvan: Traditsioon on aastakümneid olnud, et jahimehed tegelevad ka jahilaskmisega.
Kui jahimeestel on soov tegeleda jahilaskmisega, siis on selle jaoks olemas Ida-Viru
Jahilaskurklubi, mis on Ida-Viru Jahimeeste seltsi koostööpartner ning selle summaga
toetatakse võistlustel käivaid jahilaskureid.
J.Valge: Minu tuttavaid jahilaskureid ei toetata. Makstakse kinni vaid 1-2 korda aastas
osalustasu.
R.Breivel: Võtame märkuse teadmiseks ning järgmine juhatus saab selle küsimuse üle
vaadata.
J.Valge: Eelarvesse on märgitud 3000€ kokkutuleku kulud. Olen ise osalenud jahiseltsiga
kokkutulekul ning meil on läinud maksimaalselt 1200€. Miks on kulutused 3000€?
T.Vestel: Sellist rida majandusaasta aruandes ei ole. Eelarve arutelu toimub järgmises
päevakorrapunktis.
M.Mägi: Konkreetselt kui suur oli kokkutuleku kulu?
T.Vestel: Mul ei ole dokumente kaasas.
M.Mägi: Kuidas ei ole, te olete ju raamatupidaja.
R.Breivel: Eelmise aasta eelarve on üldkoosolek kinnitatud ning see on järgmise aasta
eelarve tegemise küsimus, tegutsetud on eelarve piirides.
V.Rosi: Kas autokomp käib sõidupäeviku järgi?
T.Vestel: Jah, sõidupäeviku järgi.

R.Breivel teeb ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne
Hääletustulemus:
Poolt: 327
Vastu: 0
Erapooletuid: 106
R. Breivel: Majandusaasta aruanne on kinnitatud.
5. REVISJONIKOMISJONI ARUANNE
Kuulati A.Randlod, kes tegi ülevaate revisjonikomisjoni tööst.
Tulusid laekus rohkem kui tehti kulusid ning selle tulemusena võib lugeda
majandusaasta kordaläinuks.
Tulenevalt vabadusest jahtkondadel ise jahilube väljastada, esineb korratust jahilubade
tagastamisel.
Revideerimise käigus oli tagastamata jahilube.
Kokkuvõtteks oli jahindusaasta Ida-Viru Jahiseltsile kordaläinud ja positiivne.
R. Burk: Mitu korda on revisjonikomisjon koos käinud:
A.Randlo: 4 korda.
V.Rosi: Milliseks kuupäevaks peavad olema liikmemaksud makstud?
A.Randlo: 01.04.2019.
R.Breivel: Revisjonikomisjoni aruanne on vastu võetud, see kinnitamisele ei kuulu.
6. IVJS 2019. A EELARVE KINNITAMINE
R.Breivel: Eelarve on tutvumiseks varem välja saadetud.
Kuulati T.Vestelit, kes tutvustas 2019.a. eelarve sisu.
R. Burk: Liikmemaksuks on planeeritud 23 000€. Arvestades, et liikmemaksu suurus on
40€, siis tulusid olete samas planeerinud 3% vähem kui eelmisel aastal. Miks?
E. Malts: Noorjahimeeste koolitused võivad toimuda ja võivad mitte toimuda. Sellel
põhjusel on ka eelarves vähem tulusid planeeritud.
M. Mägi: Kokkutulekute kulude rida 6000 - Kas 3000 laskuritele on selle numbri sees?
T. Vestel: Jah, 3000 jääb kokkutulekule, jahimeeste üritusele, tänase koosoleku ruumi
kasutus, toitlustus, ühisjahi korraldamine, kuid loomadest saadud tulu tuleb teist kaudu
tagasi.
R. Breivel: Kas on ettepanekuid eelarve osas?
J.Valge: Ettepanek vähendada toetust laskuritele. Maksta vaid osavõtutasud.
K. Tihvan: Laskesport on kallis ala. Haavlilask maksab 0,25€ ning võistkonna peale kokku
koos osalustasudega tuleb üsna suur summa. Kui me ei saa laskesporti sponsoreerida,
siis jätame ühe aasta vahele.
Jahilaskmine on Ida-Virus paraadala, kus meil on 3 meistrit ja on väga kurb, kui
laskesport jääks toetamata.
Eelmisel aastal eelarves ette nähtud toetus oli 3000€, kuid reaalselt eraldati toetuseks
2000€.

K.J. Kärner: Olen kaua olnud IVJS-i juhatuses. Jahilaskmine on A ja O - Ida-Viru trumpala.
Paljud tugevad laskurid on meie seltsist pärit ning siinkohal ei saa me allahindlust teha.
V. Jerohhin: K. Tihvan, kui palju on võimalik selle summaga toetada tugevaid laskjaid?
K. Tihvan: Isegi ühele mehele jääb väheks.
Tarum: Noored on alati käinud jahilaskmise võistlustel ning võistlusi tuleb korraldada.
V.Rosi tegi ettepaneku muuta see rida kaheks, et oleks näha padrunid, osavõtt jne.
R.Breivel: Selleks, et välja selgitada, kas kulurida laskespordi toetamiseks tuleks teha
väiksemaks või jätta samaks, tuleb panna see küsimus hääletusele.
Kes on poolt, et kuluartikkel jääb samaks?
Hääletustulemus:
Poolt: 321
Kes on vastu: 25
R.Breivel: Antud kuluartikkel jääb eelarvesse sisse 3000€-ga.
A. Surva: Kas 6000€ on planeeritud kohtukuludeks?
T. Tomson: Ei
J. Valge: Ettepanek on autokompensatsiooni vähendada. 3300 eurot aasta peale ära
jagades tähendab seda, et igal nädalal saab üks inimene 68€ autokompensatsiooni.
E.Malts: Autokulud makstakse minule. 3x nädalas käin Jõhvis. Kodust Jõhvi ja tagasi on
78km.
J Valge: Egert, kas sa oled täistööajaga või osalise tööajaga.
E. Malts: osalise tööajaga.
T. Vestel: Pool kohta on spetsialist-raamatupidajal ja pool kohta tegevjuhil.
J. Valge: Kas töötasu saab härra Malts vastavalt sellele?
T. Vestel: Jah, meil on tunnitasu, mis on 5,50€ bruto.
J. Valge: Aitäh, sain vastuse oma küsimustele.
K. J. Kärner: Sõite on palju, juhatuse koosolekud Tallinnas, kohtumine jahtkondadega,
söödal käimine – kas need hakkavad siis ära jääma?
T. Tomson: Kui kõik sõidud kirja panna, siis läheks eelarve lõhki. 30-40% töösõitudest
maksab Egert ise omast taskust kinni.
R. Breivel: Paneme hääletusele, kas jätta autukompensatsiooni kulurida eelarves
muutmata.
Poolt: 326
R. Breivel: Kes on poolt, et muudame autokompensatsiooni kulurida väiksemaks?
Poolt: 38
R. Breivel: Antud küsimuses jääb kulurida eelarves muutmata.
K. Igemäe: Personalikulu on 26 000€. Inimese töötunni tasu on 5,50€ 3x nädalas ei anna
seda välja, mis seal sisaldub?
T. Vestel: Tööjõukulud: 33% sotsiaalmaks, 0,8% töötukassa jne.
K. Igemäe. Selge.
R. Burk: Kas võetakse vastu see eelarve, mida näeme tahvli peal või selle eelarve, millele
lähevad parandused.

T. Vestel: Parandused viiakse sisse ning võetakse vastu parandustega eelarve.
Toimus eelarves paranduste tegemine ning ekraanile kuvamine.
V. Rosi: Eelarve on miinuses. Kuidas saaksime eelarve selliseks, et oleks kerge pluss või
0.
T. Vestel: See on kassapõhine eelarve ning tekkepõhine tulem erineb sellest.
R. Breivel: Raamatupidaja väidab, et miinust ei tule kui räägime tekkepõhisest. Minu
ettepanek on panna eelarve vastuvõtmine hääletusele.
R. Breivel: Kes on eelarve parandatud variandi kinnitamise poolt?
Poolt: 436
Vastu: 0
Erapooletuid ei ole.
Kinnitati järgmine eelarve:

2019 MAJANDUSAASTA EELARVE
Tulu , kulu liik
Ületulevad kasutatavad vahendid

2019

eelarve €
14353

TULUD
Jahimeeste liikmemaks
Koolitus tulu
Jahilubade müük
Panga intressid
Konju lasketiiru tulu
Muud tulud
Sihtfinantseerimise tulu

23000
6000
26000
3
1500
5100
7884

Tulud kokku

69487

KULUD
Liikmemaks (EJS,EJSL)
Personali kulud
Majanduskulud
Kokkutuleku ja ürituse kulud
Amortisatsioon
Muud kulud

9600
23000
20000
6000
11767
2500

Kulud kokku

72867

TULEM

10973

7. PÕHIKIRJA MUUTMISE OTSUSTAMINE
Kuulati T.Tomsoni kes tutvustas põhikirja muutmise sisu ning palus teha põhikirja osas
ettepanekuid.
A. Surva: Tegi ettepaneku muuta punkti nr 3.1 järgmiselt:
Seltsi liikmeteks on IVJS jahtkondadest moodustatud juriidilised isikud, kellega
sõlmitakse jahimaade kasutamise lepingud vähemalt jahtkonnale kuuluvate maade
piires. Seltsi liikmeks võivad astuda kõik juriidilised isikud, kelle üheks põhikirjaliseks
tegevuseks on jahindus, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja kohustuvad seda täitma.
P.-M. Põldvere: Kas punkti muudatuse mõte on selles, et täna olevad juriidilised liikmed
muutuksid automaatselt uue põhikirja järgi IVJS-i liikmeteks.
A. Surva: Jah
A. Surva: ettepanek on veel mitte oodata 01.01.2020 vaid teha näiteks 01.06 ning meil
jääb ikka piisavalt aega moodustada MTÜ-d.
P.-M. Põldvere: Õiguslikult tekitab A. Surva ettepanekus segadust sõna “jahtkond”. Uues
põhikirjas on liikmeteks MTÜ-d.
R. Breivel: Kas juristil on ettepanekuid, kuidas punkti täiendada.
P.-M. Põldvere: Uued liikmed ei teki automaatselt. Füüsilised isikud arvatakse avalduse
alusel välja ning uueks liikmeks tuleb MTÜ-l astuda ja liikmeks astumise protseduur tuleb
läbi teha.
A. Surva: Soov on, et punkt näeks ette seda, et täna IVJS-i kuuluvad liikmed, kelledel on
juba MTÜ-d, teevad avalduse ja saavad liikmeks.
R. Breivel: Teen ettepaneku: Kohe on lõuna ning lõuna ajal püüame leida sobiva sõnastuse
koos juristiga ning paneme põhikirja kinnitamise hääletusele.
K. J. Kärner: Jurist ütles, et astutakse avaldusega välja ja avaldusega sisse. Siin on tõesti
selline moment, et kui asutakse avaldusega välja, kuid IVJS sisseastumise avaldust ei
aktsepteeri. Siin peab olema aumeeste mäng ja see peab olema varem kokkulepitud, et
tänased liikmed saavad kindlasti liikmeteks.
H. Taim: Kes otsustab, uute MTÜ-de vastuvõtmise osas?
Vastus: Juhatus otsustab.
K. Tihvan: Ida-Virus on 20 jahtkonda, antud hetkel on nendest MTÜ moodustatud 16.
Jahtkonna üldkoosolek otsustab MTÜ loomise üle ning sellel põhjusel on ette nähtud
põhikirja rakendumist 01.01.2020.
R. Breivel: Hääletamine selgitab välja, kui kaua antakse aega, et MTÜ-d teha.
P.-M. Põldvere: see ei ole õiguslik küsimus ja tähtaja seadmine on selleks, et ükski
jahimees ei jääks seltsist välja.
Arutleti punkti erinevate sõnastuste üle.
R. Breivel: Palun juristi ja muid asjaosalisi lõuna ajal sõnastuse üle arutlema ning lõunalt
tagasi tulles saame juba hääletada põhikirja kinnitamise üle.
LÕUNA

Jätkub päevakorra punkti nr. 7 arutelu.
Ekraanile kuvatakse täpsustatud ettepanek põhikirja ja põhikirja kinnitamise otsuse
sõnastuseks ja P.-M. Põldvere selgitab, millistest kaalutlustest tulenevalt tehakse
ettepanek just sellise sõnastuse kasutamiseks.
R. Breivel: Teen ettepaneku panna hääletusele põhikirja kinnitamine järgmiselt:
1. Kinnitada Seltsi põhikiri üldkoosoleku protokollile lisatud redaktsioonis.
2. Juhatus kohustub esitama põhikirja registrile vahemikus 20-25.08.2019 ja
põhikiri jõustub vastavalt registri kandele.
3. Pärast uue põhikirja jõustumist kohustub Seltsi juhatus võtma liikmeks vastu
praeguste jahtkondade jahimeeste koosoleku otsuse alusel moodustatud MTÜ-d.
Hääletustulemus:
Poolt: 455
Vastu:0
Erapooletuid: 0
R. Breivel: Põhikiri on kinnitatud. Aitäh. 4 jahtkonda, kellel ei ole veel MTÜ-d, võtke asja
tõsiselt ja moodustage MTÜ-d.
8. JUHATUSE JA REVISJONIKOMISJONI VALIMINE
R. Breivel: Kui mitu juhatuse liiget me valime?
R. Burk: 5 juhatuse liiget, kuna uue põhikirja järgi on liikmeid 20 ning juhatusse võiks
kuuluda ¼.
V. Rosi.: 7 juhatuse liiget, kuna jahimehi on palju, siis sellisel kujul oleks otsustuspind
laiem.
Kes on poolt, et juhatus võiks olla 5 liikmeline:
Poolt: 98 häält
Kes on poolt, et juhatus võiks olla 7 liikmeline:
poolt: 339 häält
R. Breivel: Valitav juhatus saab olema 7 liikmeline.
R. Breivel: Millised on ettepanekud kandidaatide suhtes?
R. Burk: Esitan kandidaatideks M. Vinni, A. Surva
A. Šilin: Esitan kandidaadiks R. Pervunin
Lohusuu jahtkond esitas kandidaadiks H.Taim
Kohtla Nõmme jahtkond esitas kandidaadiks R. Rooden
Kiviõli jahtkond esitas kandidaadiks V. Rosi
K. Tihvan: Pakkuda välja kandidaatideks H. Taim, A. Aalja, A. Randlo, T. Tomson.
A. Aalja: Esitan kandidaadiks K. Tihvan
E. Malts: Esitan kandidaadiks R. Breivel

R. Breivel: Tuleb teha uus häältelugemiskomisjon, kuivõrd juhatuse liikmekandidaadid
kuuluvad häältelugemiskomisjoni
R. Breivel: Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda
Poolt: enamus
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
R. Breivel: Palun ettepanekuid häältelugemiskomisjoni kandidaatide kohta.
Välja pakuti järgmised kandidaadid:
R. Burk
R. Sass
K.Birk
R. Breivel: Kes on häältelugemiskomisjoni koosseisu poolt?
Poolt: enamus
Toimub sedelite ettevalmistamine, häältelugemiskomisjon väljastas sedelid ning toimub
hääletamine.
R. Burk: Ettekanne häältelugemiskomisjonilt.
Häältelugemiskomisjon koosseisus R.Burk, K. Birk ja R. Sass väljastasid 465 sedelit,
millest laekus tagasi 465 sedelit. Üks sedel oli rikutud.
Hääled jagunesid järgmiselt:
M. Vinni: 300 häält
A. Surva: 221 häält
R. Pervunin: 296 häält
H. Taim: 398 häält
R. Rooden: 166 häält
V. Rosi: 261 häält
A. Aalja: 230 häält
A. Randlo: 306 häält
T. Tomson: 257 häält
K. Tihvan: 248 häält
R. Breivel: 138 häält
Juhatusse osutusid valituks:
H. Taim
A. Randlo
M. Vinni
R. Pervunin
V. Rosi
T. Tomson
K. Tihvan
R. Breivel: Paneme hääletusele häältelugemisprotokolli kinnitamise.
Poolt: 436

Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Revisjonikomisjoni valimine
R. Breivel: Palun tehke ettepanekud revisjonikomisjoni liikmekandidaatide kohta.
Välja pakuti järgmised kandidaadid:
M. Mägi
R. Keskla
M. Alles
R. Breivel: Kes on poolt, et sulgeme nimekirja?
Poolt: enamus
R. Breivel: Kes on nimetatud koosseisu vastu?
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
R. Breivel: Järelikult kõik on poolt. Õnnitlused uutele revisjonikomisjoni liikmetele.
9. LIIKMEMAKSUDE SUURUSEST
Kuulati T.Tomsoni, kes selgitas liikmemaksude ühtlustamise vajadust.
Ida-Viru Jahimeeste Seltsis on kasutusel astmeline liikmemaks. Kuivõrd EJS on viimaste
aastatega tõstnud liikmemaksu 5€ võrra ning IVJS oma liikmete tasusid tõstnud ei ole,
siis on vajalik muuta liikmemaksude suurust ning ühtlustada liikmemaksu suurus
sõltumata vanusest. Vastavalt vanusele soodustuste tegemine jääb jahtkonnasiseseks
otsustamiseks.
Küsimus: Kuidas toimub tasustamine MTÜ-de puhul.
T. Tomson: MTÜ liikmete nimekirja alusel.
K. J. Kärner: Väga ebapopulaarne otsus. Vanasti peeti vanemaid liikmeid ja pensionäre
meeles ja tehti soodustusi. Peaksime ikka seda arvesse võtma.
T. Tomson: See on iga seltsi otsustada kas toetada oma vanemaid liikmeid või mitte.
R. Breivel: Juhatuse ettepanek on minna liikmemaksude osas üle ühisele hinnale 40€
aastas ning soodustusi teevad edaspidi jahtkonnad.
R. Breivel: Kes on juhatuse ettepaneku poolt. Kõik liikmed maksavad ühist liikmemaksu
40€ aastas.
Poolt: 329
Vastu: 102
Erapooletuid: 32
R. Breivel: Uus liikmemaks kehtib alates uuest majandusaastast.

10. KONJU LT (MTÜ VOKA JAHTKOND TAOTLUS)
R. Breivel: Teame, et Konju lasketiir on aastaid olnud problemaatiline. Sellepärast on
Voka Jahtkond otsustanud võtta see Konju LT majandamine enda kanda.
Kuulati R. Uustali.
Praegune teenus ei ole Konju LT-s kvaliteetne ning Voka Jahtkond on teinud taotluse, et
saada Konju LT endale, seda korrastada ja ise seal edaspidi kvaliteetset teenust pakkuda.
K. Tihvan: Teenus suurulukikatse peab alles jääma, seda kaotada ei tohi.
R. Uustal: Oleme sellega nõus. Meie nägemus on, et laskekatsed peavadki jääma ja
jäävadki.
V. Rosi: Kas tehakse leping IVJS-i Voka Jahtkonna vahel?
R. Uustal: jah, teeme koostöölepingu.
K. Tihvan: Kuidas saavad olema suhted M. Piirsoniga?
R. Uustal: Usume, et saame suhteid parandada.
K. J. Kärner: Palju te näete, et sinna on vaja raha panna ja kust leitakse katteallikad?
R. Uustal: pigem on vaja aega ja pühendumust oma meeste poolt, et teha heakorratööd
ära.
M. Mägi: Maaomanikuga on kohut käidud. Väga kurb on näha, et maksame kohtukulusid,
kui oleksime võinud ammu tegeleda Voka Jahtkonnale üle andmisega. Mis seis on täna
kohtuasjaga?
P.-M. Põldvere: Vaidlusega nõudsime me juurdepääsuõigust tasuga 100€ aastas. Kohus
oli nõus, et juurdepääs tuleb tagada. Kogu vaidlus oli tasu suuruse üle. Kohtunik tegi
äärmiselt ebaselge otsuse, millisest ei ole võimalik aru saada makstava tasu suurust.
Ebamääraseks jäi ka tee hooldaja küsimus: kas teed peab hooldama omanik või IVJS ja
kuidas, kes ja kellelt saab selle eest tasu nõuda.
Küsimus: Mis kohustused on IVJS-il PRIA ees?
T. Tomson: Minu teada ei ole PRIA ees ühtegi kohustust.
R.Breivel: Paneme hääletusele, kes on poolt, et anda meie Konju Lasketiir MTÜ Voka
Jahtkond bilanssi?
Poolt: 453
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
11. MUUD KÜSIMUSED JA INFORMATSIOONI VAHETUS
V. Rosi: Hooajalõpupidu oli eelmisel aastal Kiviõli korraldada. Sellel aastal korraldab
üritust Vaivara Jahtkond. Meil pole siiamaani välja mõeldud korda, kuidas pidude
korraldus võiks jätkuda? Sama asi on ka jahtkonna esimeeste ja kokkutuleku jahtidega.
Ka nende ürituste korraldamiseks võiks välja mõelda korra.
R. Breivel: Uus juhatus võiks nendele asjadele mõelda ja ettepanekud teha.
Rohkem küsimusi ei esitatud.
R. Breivel lõpetas üldkoosoleku.

Riho Breivel
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
Lisad:
1) Üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikiri;
2) Üldkoosolekust osavõtnute nimekiri ja volikirjad.

Koit Nagel
Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

IVJS 23.03.2019 ÜLDKOOSOLEKU LISA NR 1
MITTETULUNDUSÜHING
IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS
PÕHIKIRI
1.

SELTSI NIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSPIIRKOND

1.1

Mittetulundusühingu nimi on Ida-Viru Jahimeeste Selts (edaspidi „Selts“).

1.2

Seltsi asukoht on Ida-Virumaa, Jõhvi.

1.3

Vastavalt Keskkonnaameti poolt väljastatud jahipiirkondade kasutusõiguse lubadele
asuvad
Seltsi
jahimaad
Ida-Virumaa,
Lääne-Virumaa,
Jõgevamaa
haldusterritooriumil. Selts võib oma tegevuses laieneda Eesti Vabariigi teistele
haldusterritooriumidele.

2.

PÕHITEGEVUS

2.1

Seltsi eesmärgiks on:
2.1.1 loodus-, jahikultuuri ja jahipidamise mitmekülgne arendamine ning selle
järjepidevuse kindlustamine Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa
maakonnas, koos oma liikmete ühistegevuse arendamise, koordineerimise ja
nende huvide ja õiguste esindamisega;
2.1.2 kultuuri- ning jahindushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine, sh
jahieeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ning jahiressursside
kasutamine, samuti jahindusalaste heategevusürituste organiseerimine ja
läbiviimine, jahilaskespordi edendamine, jahiturismi- ja lasketiiruteenuse
ning muude jahindusega seotud teenuste osutamine.

2.2

Seltsi põhilised ülesanded on:
2.2.1 Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade taotlemine, nende alusel oma
liikmetega jahimaade haldamise lepingute sõlmimine ning lepingute
tingimuste täitmise kontrollimine ja tagamine;
2.2.2 Jahimaadel liikmete poolt ulukifondi kasutamise ja ulukihoolde teostamise
korraldamine nii, et oleks tagatud bioloogiline mitmekesisus ja
populatsioonide taastootmine;
2.2.3 Seltsi liikmete ja nende liikmete teoreetiliste-, praktiliste oskuste ja
kvalifikatsiooni tõstmine, omades/hallates selleks lasketiirusid ning
korraldades vastavat väljaõpet ja koolitust;
2.2.4 Seltsi liikmete ja nende liikmete liikmete abistamine oskusteabega nende
ettevalmistamisel jahipidamiseks, jahipidamisvahendite soetamisel ning
jahisaaduste töötlemisel-realiseerimisel;

2.2.5 Jahindusalase teabe kogumine ja levitamine, jahindusalaste trükiste
väljaandmine ning reklaaminduse ja muu kirjastustegevuse, sealhulgas
arvutivõrgus oma kodulehe pidamise korraldamine;
2.2.6 Jahitõukoerte arendamisele ja propageerimisele kaasaaitamine;
2.2.7 Jahinduslike ürituste korraldamine ja jahipidamise kultuuri propageerimine;
2.2.8 Lasketiirudes teenuste osutamise tagamine;
2.2.9 Liikmete esindamine suhetes kolmandate isikutega ja erinevate asutustega;
2.2.10 Osalemine looduskaitsealases töös;
2.2.11 Koostöö arendamine riiklike asutuste, ühiskondlike ja muude
organisatsioonidega.
3.

LIIKMED

3.1

Seltsi liikmeks võivad olla Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa
haldusterritooriumil
Seltsi
eesmärkide
elluviimisega
tegelevad
mittetulundusühingud, kellega Selts on sõlminud jahimaade haldamise lepingu.

3.2

Seltsi liikmel on õigus:
3.2.1
osaleda ja hääletada Seltsi üldkoosolekul;
3.2.2
osaleda oma liikmete kaudu Seltsi poolt korraldatavatel üritustel;
3.2.3
saada täielikku informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;
3.2.4
kasutada Seltsi jahibaase, rajatisi ja inventari Seltsi üldkoosoleku ja/või
juhatuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras;
3.2.5
pidada jahti kooskõlastatult vastava jahtkonna juhatuse otsusega ja
konkreetse jahtkonna koostatud jahinduskavade alusel ja lähtudes
kehtivast seadusandlusest.

3.3

Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1
järgima õigusaktidest ja Seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning täitma
üldkoosoleku ja teiste Seltsi juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid;
3.3.2
teavitama Seltsi hiljemalt majandusaasta 15. jaanuariks oma liikmete arvust
(mille alusel arvestatakse liikme liikmemaks);
3.3.3
tasuma liikmemaksud ja sihtotstarbelised maksed Seltsi üldkoosoleku poolt
kinnitatud suuruses ja tähtajal;
3.3.4
tagama, et liikmel ega tema liikmel ei oleks võlgnevusi Seltsi ega Eesti
Jahimeeste Seltsi ees;
3.3.5
tagama oma liikmete nimekirja nõuetekohase pidamise;
3.3.6
tagama jahieeskirjade ja jahi-eetika nõuete täitmise oma liikmete poolt;
3.3.7
nõuetekohaselt täitma Seltsiga sõlmitud jahimaade haldamise lepinguid, sh
haldama oma asukohajärgseid Seltsi jahimaid, mh rajama
jahipiirkondadesse söödapõlde, söödakohti ja rajatisi kooskõlas kehtiva
seadusandlusega ja jahikorralduskavaga;
3.3.8
teostama kooskõlas õigusaktidega jahiulukite seiret oma jahipiirkonna
piires;
3.3.9
täitma nõuetekohaselt jahilubade aruandluse esitamise kohustust;
3.3.10 tagama oma jahipiirkonnas maaomanikule tekitatud ulukikahju hüvitamise
vastavalt õigusaktidele ja moodustama reservfondi kahjude tasumiseks;

3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14

suhtuma heaperemehelikult Seltsi varasse;
hoidma ja kaitsma Seltsi ning tema liikmete mainet;
teavitama juhatust viivitamata oma kontaktandmete muutumisest;
mitte lubama oma jahimaal iseseisvat jahipidamist oma liikmeskonda
mittekuuluval jahimehel.

3.4

Seltsi liikmele võib täiendavaid kohustusi kehtestada ainult üldkoosoleku otsusega.

3.5

Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel.
Juhatuse otsuse ärakiri isiku Seltsi liikmeks vastuvõtmise või keeldumise kohta
saadetakse taotluse esitajale 5 (viie) päeva jooksul peale otsuse vastuvõtmist.
Vastuvõtmisest keeldumise otsus peab sisaldama põhjendust liikmeks vastuvõtmise
keeldumise kohta.

3.6

Seltsi liikmel tekivad liikmeõigused ja -kohustused tema liikmeks vastuvõtmise
päevast.

3.7

Välja astumine. Seltsi liikmel on õigus Seltsist välja astuda esitades sellekohase
avalduse Seltsi Juhatusele. Seltsi juhatus teeb otsuse Seltsi liikme väljaastumise
avalduse kohta 1 (ühe) kuu jooksul. Seltsi liige loetakse Seltsist väljaarvatuks juhatuse
poolt vastava otsuse vastuvõtmise päevast.

3.8

Seltsi liige arvatakse juhatuse otsusega Seltsist välja ilma tema kirjaliku avalduseta
järgmistel juhtudel:
3.8.1 Seltsi liige ei vasta põhikirjas Seltsi liikmele esitatud tingimustele;
3.8.2 Seltsi liige ei ole vaatamata Seltsi juhatuse poolt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tehtud meeldetuletusele tasunud juhatuse määratud
täiendvaks tähtajaks liikmemaksu ja muid liikme rahalisi kohustusi;
3.8.3 Seltsi liige ei täida nõuetekohaselt oma liikmekohustusi, ennekõike kohustust
täita jahimaade haldamise lepinguid, teostada kooskõlas õigusaktidega
jahiulukite seiret, täita jahilubade aruandluse kohustust ning kohustust tagada
oma jahipiirkonnas maaomanikule tekitatud ulukikahju hüvitamine vastavalt
õigusaktidele;
3.8.4 Seltsi liige ei taga, vaatamata Juhatuse poolt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tehtud meeldetuletusele, oma liikmete poolt
jahipidamisnõuete täitmist;
3.8.5 Seltsi liige on kahjustanud olulisel määral Seltsi ja/või Eesti jahinduse mainet.

3.9

Seltsi liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad alates päevast, millal
Seltsi liige loetakse Seltsist välja astunuks või väljaarvatuks. Kui liikmelisus lõpeb
majandusaasta kestel, peab välja arvatud liige põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu
tasuma kogu majandusaasta eest.

3.10

Seltsist väljaarvatud (sh välja astunud) liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse
vastuvõtmisest ja selle põhjustest teatada kirjalikult 5 (viie) päeva jooksul otsuse
vastuvõtmisest.

3.11

Seltsi liikme õigused ja kohustused ei ole kolmandale isikule üleantavad, kui seaduses
ei ole sätestatud teisiti.

3.12

Seltsi liikme vastutus: Juhul, kui Liige ei täida nõuetekohaselt oma varalisi kohustusi
Seltsi ees, on Seltsil muu hulgas õigus lõpetada liikmega sõlmitud jahimaade
haldamise leping.

4.

ÜLDKOOSOLEK

4.1

Seltsi kõrgeim organ on vähemalt 1 (üks) kord majandusaasta jooksul kokku tulev
üldkoosolek.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1 Seltsi põhikirja muutmine;
4.2.2 Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.3 Juhatuse või muu Seltsi organi liikmega tehingu tegemise otsustamine,
tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning
selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
4.2.4 järelevalve juhatuse tegevuse üle, sh revisjonikomisjoni määramine ja/või
audiitori nimetamine;
4.2.5 majandusaasta tegevussuundade (sh põhivara soetamise, arendamise
ja võõrandamise) ja eelarve kinnitamine;
4.2.6 majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.7 Seltsi liikmetele liikmemaksude ja sihtotstarbeliste maksete ning muude
maksete suuruse ja tähtaja kehtestamine;
4.2.8 Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine;
4.2.9 Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.2.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud
juhatuse või mõne teise organi pädevusse.

4.2

4.3

Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.4

Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 6 (kuue) kuu jooksul arvates Seltsi
majandusaasta lõppemisest.

4.5

Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus järgmistel asjaoludel:
4.5.1 Juhatus peab üldkoosoleku kokkukutsumist Seltsi huvides vajalikuks;
4.5.2 Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

4.6

Kui juhatus ei saada üldkoosoleku kokkukutsumise teadet välja 1 (ühe) kuu jooksul
peale vastava nõude saamist, on koosoleku kokkukutsumist taotlenud Seltsi liikmetel
õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.7

Üldkoosoleku toimumisest tuleb kirjalikult ette teatada vähemalt 14 (neliteist) päeva
enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud
koosoleku toimumise koht, aeg ning selle päevakord.

4.8

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või sellel on esindatud üle
poole Seltsi liikmetest.

4.9

Juhul kui nõuetekohaselt kokku kutsutud üldkoosolekul puudub kvoorum, peab
juhatus (3) kolme nädala jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku sama
päevakorraga. Teistkordselt sama päevakorraga kokku kutsutud üldkoosolek on
pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 2 liiget.

4.10

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul
osalevad või sellel on esindatud kõik Seltsi liikmed.

4.11

Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

4.12

Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:
4.12.1 liikmega või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga, samuti liikme
juhatuse liikmega, tehingu tegemise otsustamine, sellise tehingu tingimuste
määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine (sh nõude esitamine või
nõudest loobumine) ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja
määramine;
4.12.2 liikme Seltsi liikmeks vastuvõtmine või Seltsist väljaarvamine.

4.13

Juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni määramine, liikmete vastuvõtmine ja
väljaarvamine toimub salajase hääletamisega. Muude küsimuste otsustamine
toimub avaliku hääletamisega, v.a. kui vähemalt 1/3 üldkoosolekul osalevatest
liikmetest nõuab otsuste vastuvõtmisel salajast hääletust.

4.14

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest. Seaduses sätestatud juhtudel on otsuse
vastuvõtmiseks vajalik suurem poolthäälete enamus.

4.15

Liikme valimisel juhtorganitesse loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai
teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Juhtorganist
ennetähtaegselt tagasi astunud liige asendatakse asendusliikmega viimase
üldkoosolekul toimunud juhtorganite valimisprotokolli alusel.

4.16

Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija. Koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav hiljemalt
14 (neljateistkümne) päeva jooksul üldkoosoleku toimumisest.

4.17

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse
poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.

5.

JUHATUS

5.1

Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb 5-7 liikmest. Juhatuse liikmete arvu ja
liikmed määrab üldkoosolek 3 (kolmeks) aastaks.

5.2

Juhatuse tööd korraldab juhatuse liikmete lihthäälteenamusega valitud juhatuse
esimees.

5.3

Seltsi on õigus esindada igal juhatuse liikmel.

5.4

Seltsi juhatuse esimehe ja liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või muul mõjuval põhjusel.

5.5

Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Seltsile kahju,
vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb
vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt
oodatava hoolsusega (nt on tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse
kohta, mis on protokollitud).

5.6

Juhatuse pädevus:
5.6.1 Seltsi ülesannete eesmärgi elluviimise ja ülesannete täitmise korraldamine;
5.6.2 Seltsi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
5.6.3 Seltsi liikmete ning nende kontaktandmete arvestuse korraldamine (nimi,
registrikood, aadress, e-post, telefon, liikmelisuse algus- ja lõpu kuupäev);
5.6.4 Seltsi majandusaasta tegevussuundade väljatöötamine ning üldkoosolekule
kinnitamiseks esitamine;
5.6.5 Seltsi majandusaasta kinnitatud tegevussuundade elluviimiseks vajalike
hangete korraldamine ning lepingute sõlmimine;
5.6.6 Seltsi jahimaadel liikmete (juhtkondade) poolt ulukifondi kasutamise ja
ulukihoolde teostamise korraldamiseks normdokumentide väljatöötamine;
5.6.7 Jahiturismi korraldavate normdokumentide väljatöötamine;
5.6.8 Seltsi vahendite kasutamise korra, Seltsi poolt osutatavate teenuste hinna ja
nende tasumise korra kehtestamine;
5.6.9 Riigimaa jahindusliku kasutuse lepingute sõlmimine õigusaktides sätestatud
isikuga;
5.6.10 Jahimaade haldus/hoolduslepingute sõlmimine Seltsi liikmetega;
5.6.11 Seltsi sümboolika kinnitamine;
5.6.12 Seltsi raamatupidamise korraldamine, sh Seltsi eelarve ning majandusaasta
aruande koostamine ja üldkoosolekule esitamine;
5.6.13 Töölepingute sõlmimise otsustamine ja töölepingute sõlmimine kinnitatud
eelarve piires;
5.6.14 Muude õigusaktide või üldkoosoleku otsuse alusel juhatuse pädevusse
kuuluvate küsimuste otsustamine ja korraldamine.

5.7

Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui kord kvartalis.

5.8

Juhatuse koosolek kutsutakse kokku ka Seltsi kontrollorgani või juhatuse 1/3 liikmete
kirjalikul nõudmisel.

5.9

Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle
poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.10

Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse
liikmete poolt häälte enamus.

6.

MAJANDUSTEGEVUS

6.1

Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2

Seltsi vara tekib tema liikmete liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja
muudest maksetest, Seltsi tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest,
väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust, põhikirjalistest eesmärkidest
tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste osutamisest.

6.3

Liikmemaksud koosnevad Seltsi kaudu kogutavast ja tasutavatest Eesti Jahimeeste
Seltsi liikmemaksudest ning Seltsi enda liikmemaksust.

6.4

Selts moodustab maaomanikule uluki tekitatud kahjust tulenevate nõuete katmiseks
reservfondi, mille vahenditeks on liikmetelt kogutud maksed, toetused ja/või muud
tulud vastavalt üldkoosoleku otsusele.

6.5

Seltsi põhivara võib soetada, arendada või müüa üldkoosoleku poolt kinnitatud Seltsi
majandusaasta tegevussuundades ettenähtud tingimustel ja korras.

6.6

Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

6.7

Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, ega selle
jaotamine oma liikmete vahel. Selts kasutab oma tulu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.

7.

JÄRELVALVE TEOSTAMINE

7.1

Seltsi tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek, mis võib selle ülesande täitmiseks
moodustada revisjonikomisjoni ja/või määrata audiitorkontrolli.

7.2

Revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek, kusjuures liikmed ei tohi olla Seltsi
juhatuse liikmed, raamatupidaja ega töötajad.

7.3

Juhatuse liikmed peavad võimaldama Seltsi kontrollorganil tutvuda kõigi kontrolli
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma kontrollimisel vajaliku teavet.

7.4

Seltsi kontrollorgan on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

8.

SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1

Seltsi tegevus lõpetatakse
8.1.1 Seaduses sätestatud alustel;
8.1.2 Üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.2

Seltsi tegevuse lõpetamine, likvideerimine ning vara jaotamine toimuvad seaduses
ettenähtud korras ja viisil. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud
isikud.

8.3

Seltsi lõpetamisel antakse Seltsi vara üle Üldkoosoleku otsusega määratud
samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud Ida-Viru Jahimeeste Seltsi 23.03.2019.a. üldkoosoleku otsusega.

