
   
 
 
 
 
 
 
 
Juhatuse  koosolek                                                              07. oktoober 2016.a. 
 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
 
 
 
PROTOKOLL  13-2016 
 
 
 
 
Koosoleku algus kell 12.05                                                                            Lõpp kell 13.20 
 
 
 
Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Tarmo Tomson. 
 
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel. 
 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Raimu Aia  , Kaupo Tihvan  ,  Tarmo Tomson ,  Aare Aalja  ja  Roland 
 
Pullerits. 
  
Puudusid: Sulev Tooming  ja Andrei Šilin. 
 
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts. 
 
Koosolekule  oli kutsutud  revisjonikomisjoni  esimees , Raivo Keskla, kes kahjuks töö 
 
tõttu ei saanud osaleda. 



PÄEVAKORD 
 

1.  Juhatuse liikmete vastutuskohustuste jaotus. 
 

2. Väikeuluki load maaomanikele. Egert Malts 
 

3.  Jooksvad küsimused ( juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni liikmete, jahtkondade  
 

esimeeste ja Eesti JMS vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejate ühisjahist;  
 
reservfondi moodustamisest ; liikmemaksu võlgnikest, võistlejate premeerimisest 
 
 jne.) 

       
 
1 . Juhatuse liikmete vastutuskohustuste jaotus . 
 
   Juhatuse liikmed arutasid pikalt ja põhjalikult selle üle ,  millise probleemiga peaks 
iga juhatuse liige tegelema põhjalikumalt kui kõikide koos vastutus.    Peale antud 
küsimuse arutelu jõuti   järgmise otsuseni. 
 
Otsustati:  juhatuse liikmete vastutusalad on järgmised: 
                   a)  Kaupo Tihvan  -  jahilaskmine ; 
                   b)  Aare Aalja       - jahikoerad; 
                   c)  Roland Pullerits – suurkiskjate kahjustused, küttimine; 
                   d)  Raimu Aia     - Konju lasketiiru küsimused ; 
                   e)  Egert Malts  (tegevjuht)- juhatuse liikmed delegeerisid tegevjuhile 
                                                                   jahiturismiga tegelemise; 
                   f)  Andrei Šilin´i ja Sulev Tooming`u vastutusalad jäävad aruteluks 
                                                       järgmisele juhatuse koosolekule. 
                 
 
 Poolt : 5 juhatuse liiget. 
 Vastu: 0 juhatuse liiget. 
 Erapooletuid :  0 juhatuse liiget. 
 
 
2. Väikeuluki load maaomanikele. Egert Malts. 
 
  Sõna anti tegevjuhile , Egert Malts-ile , kes rääkis oma sõnavõtus  probleemidest  mis 
on tekkinud väikeuluki jahilubade väljastamisel eramaaomanikele . Arutati antud 
küsimuse üle ja jõuti otsusele. 
 
Otsustati: tegevjuht , Egert Malts, koostab hinnakirjad , mida  kasutada järgmisel 
                  majandusaastal ja esitab need selle aasta viimasele juhatuse                                                        
                  koosolekule aruteluks ja kinnitamiseks. 
 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
Vastu: 0 juhatuse liiget. 
Erapooletuid: 0 juhatuse liiget. 



 
3.Jooksvad küsimused ( juhatuse liikmete , revisjonikomisjoni liikmete, jahtkondade 
esimeeste  ja Eesti JMS vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejate ühisjahist ; 
reservfondi moodustamisest ; liikmemaksu võlgnikest ; võistlejate premeerimisest jne.). 
 
3,1. Juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni liikmete , jahtkondade esimeeste ja Eesti JMS 
vabariiklikul kokkutulekul osalenud võistlejate ühisjahist . 
 
Otsustati: 3,1;1 korraldada 22.10.2016.a.Alajõe jahtkonnas ühisjaht juhatuse  liikmetele,       
                  revisjonikomisjoni liikmetele , jahtkondade  esimeestele  ja Eesti JMS   vaba- 
                  riiklikul    kokkutulekul osalejatele ( vaata ka juhatuse koosoleku protokoll 
                  nr 10-2016 , 27.07.2016.a. punkt 3). 
                  3,1;2:kogunemine Iisakus , looduskeskuse maja ees, Aia tn 10, kell 9.00 
 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
Vastu: 0 juhatuse liiget. 
Erapooletuid: 0 juhatuse liiget. 
 
 
3,2. Liikmemaksude võlgnikest. 
 
  Tänaseni on laekunud liikmemaksud võlgnikelt: Anatoli Ilkevitš (2016)  ja Tanel Liiv 
  2016.a. eest, kuid võlas veel 2015.a. Hardi Eskel ei tasunud midagi (07.10.2016.). 
 
Otsustati:3,2;1: Tanel Liiv- leida võimalus tasuda ka liikmemaks 2015.a. eest. 
                 3,2;2: Hardi Eskel loetakse Ida-Viru JMS väljaarvatuks alates 07.10.2016.a 
                 Alus: Põhikiri  , punkt 4. 11. 2.1.`` kui seltsi liige ei ole tasunud majandusaasta 
                           jooksul liikmemaksu``.  Tähtpäev 01 aprill vastavalt volinike üld- 
                           koosoleku otsusele 12.10.2011.a. 
                 3,2;3:Kiviõli JK saata protokolli väljavõte Gert Lonski lahkumise kohta. 
                           ( vaata ka juhatuse koosoleku protokolli nr 11-2016, 02.09.2016.a. 
                           Punkt 3,8). 
                     
 
Poolt : 5 juhatuse liiget. 
Vastu: 0 juhatuse liiget. 
Erapooletuid: 0 juhatuse liiget. 
 
 
3,3.Reservfondi moodustamisest. 
 
 Juhatuse koosolek arutas veelkordselt ulukikahjude reservfondi moodustamist. 
Reservfondi põhimõte on, et reservfond aitab tasuda jahtkonnal kahjude eest kui 
jahtkonnal napib endal raha. Loomulikult tuleb see raha tagastada reservfondi. 
 Iga jahtkonna osa sellel aastal reservi on 250.-€. 
 
Otsustati: 3,3;1: moodustada ulukikahjude hüvitamiseks reservfond sellel aastal . 
                  3,3;2: iga jahtkond maksab sellel aastal reservfondi 250.-€ , tähtpäev 
                   31.12.2016.a. 
 



Poolt : 5 juhatuse liiget. 
Vastu: 0 juhatuse liiget. 
Erapooletuid: 0 juhatuse liiget. 
 
 
3,4. Võistlejate premeerimisest. 
 
Ida-Viru JMS-i juhatus arutas veelkord Eesti JMS vabariiklikul kokkutulekul 
osalenud võistlejate (I kuni III koht tulnute) premeerimist.  
NB! Vaata ka  juhatuse koosoleku protokoll  nr 11-2016  02.09.2016.a. ja 
         Juhatuse koosoleku protokoll nr 12-2016 12.09.2016.a. 
 
Otsustati: 3,4; preemiateks saadud jahiload realiseeritakse selles jahtkonnas 
                  kuhu kuuluvad ( I kuni III kohale tulnud) võistlejad. 
                          
                  
3,5: Järgmine juhatuse koosolek toimub 11.11.2016.a. algusega kell 12.00, Jõhvis Oru tn 
1A, Ida-Viru JMS majas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Tarmo Tomson                                                                        Talvi Vestel 
Koosoleku juhataja                                                                     Protokollija 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt/ 
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