Juhatuse koosolek .

25. mai 2018.a.

Jõhvi , Oru 1a.

PROTOKOLL 06-2018
Koosoleku algus kell 12.10

Lõpp kell 13.50

Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Tarmo Tomson.
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel.

Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Raimu Aia , Kaupo Tihvan , Aare Aalja , Andrei Šilin ,
Tarmo Tomson ja Marko Vinni.
Koosolekult puudus juhatuse liige: Sulev Tooming.
Koosolekul osales tegevjuht : Egert Malts.
Koosolekul osales revisjonikomisjoni esimees: Raivo Keskla.
Koosolekul viibis Ontika JK esimees Ralf Burk.

PÄEVAKORD
1. Ida-Viru JMS MTÜ volinike /üldkoosolekule laekunud küsimuste ja ettepanekute
arutelu.

2. Muud küsimused ( kliendilepingu nr 76-2018/AP arutelu ja sõlmimine ; Kurtna
jahtkonna juhatuse koosoleku otsusest jne.) .
1. Ida-Viru JMS MTÜ volinike /üldkoosolekule laekunud küsimuste ja
ettepanekute arutelu.
1,1; Ida-Viru JMS juhatusele on laekunud palve ajakirjanikult, Külli Kriis,
sooviga osaleda seltsi 9. juunil toimuval üldkoosolekul.
Otsustati: 1,1; palvet ei rahuldata. 09.06.2018.a toimuv Ida-Viru JMS volinike
/üldkoosolek on kinnine , kus arutatakse ainult Ida-Viru JMS ´i puutuvaid
küsimusi. Osa saavad võtta ainult Ida-Viru JMS liikmed.
Poolt:
5+1 juhatuse liiget.
Vastu:
ei olnud
Erapooletuid ei olnud.
1,2; Martin Mägi palub eelmise majandusaasta panga väljavõtet.
Otsustati: 1,2; pangaväljavõte sisaldab konfidentsiaalset infot ja seda ei
väljastata. Kui on konkreetseid küsimusi siis esitada need juhatusele ja
revisjonikomisjonile.
Poolt:
5+1 juhatuse liiget.
Vastu ja erapooletuid ei olnud.
1,3; Ontika Jahtkond esitas 4 päevakorda puudutavat küsimust ja
ettepanekut . Tegevussuundi puudutavaid ettepanekuid oli samuti 4.
Kuna koosolekul viibis ka Ontika jahtkonna juhatuse esimees, Ralf Burk,
siis sai ta ka oma küsimustele ja ettepanekutele ammendavad vastused.
Tegevussuundade parandusi ja ettepanekuid arvestatakse.
Saata laiali 2017.a. Ontika Jahtkonna poolt koostatud Reservfondi
kondikava millele on kõikidel jahtkondadel võimalus lisada omapoolseid
täiendusi ja ettepanekuid.
1,4; Martin Mägi teeb volinike/üldkoosolekule ettepaneku päevakorda lisada
kuus punkti milledes ta väljendab oma isiklikku rahulolematust praeguse
juhtkonna tegevusega ja otsustega.
Juhatuse liikmed vaagisid antud ettepanekuid ja võtsid teadmiseks.
Konju Lasketiiru teele on vormistamisel juurdepääsu eelkaitse.
2.

Muud küsimused ( kliendilepingu nr 76-2018/AP arutelu ja sõlmimine;
Kurtna jahtkonna otsusest jne.).
2,1; Kliendilepingu nr 76-2018/AP läbivaatamine ja arutelu .

Otsustati: 2,2; sõlmida kliendileping nr 76-2018/AP 15.05.2018
Advokaadibürooga LEADELL Pilv AS õigusabi saamiseks.
Poolt:
5+1 juhatuse liiget
Vastu ja erapooletuid ei olnud.
Kell 13.16 lahkus juhatuse liige Aare Aalja.
2,2; Kurtna jahtkonna juhatuse koosoleku otsusest.
MTÜ Ida-Viru JMS Kurtna jahtkonnalt on laekunud palve abistada
neid rahaliste vahendite tagasi nõudmisel. Loeti ette Kurtna jahtkonna
11.05.2018.a. toimunud juhatuse koosoleku protokoll koos tõendavate
dokumentidega kus on selgelt näha rahaliste vahendite väärkasutus.
Otsustati: 2,2; nõustuda abistama Kurtna jahtkonda õigusabi saamisel.
Õigusabi kulud maksab Kurtna jahtkond.
Juhatuse liige , Raimu Aia, taandas ennast hääletamisest.
Poolt:
3+1 juhatuse liiget.
Vastu ja erapooletuid ei olnud.
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